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ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ

ΟαΐαΙο^ο VίηάΌηοηβηδί ηοη πηιΠα οίώβο ςριαβ ρΓαβΓίιηάί

οαυδα ρΓαβηπίΙα1η. δρβίΌ βηίπι ίοΙ ΓαδοίουΙίδ βηιίδδίδ βίδ ςυί

ηαβο Ιβ§υηί πιοΓβηι ηοδΙπιηι άβδοποβηοΐί βάβηάίςυβ δαίίδ

εο^ιιίΐυηι βδδβ. Γο1Ίαδδβ ί§ίαη\ δυίποίβΐ άίοβΓβ ηιο ίη οοιτί-

^βηάίδ νίΐίίδ Ιβνίδδίπιίδ, α,υαβ βχ ηιυΐαΐα ρ1Όηυηίίαίίοηίδ

ΓαΙίοηβ οι·ία βΓαηΐ, ίΐα ηοη Γυίδδβ οαυΐυηι, υΐ ίαΠα ρΙβΓυπιςυβ

υοί οο1τβχί ηβ οοηιηιβηιο1'αηάα ςυίάβηι ρυίαΓβηι.

Αά δυρβΓδίίίίοηεηι ρβϊΊίηβηΙία ςυαβ ίη ηοο ΓαδοίουΙο βάϋάί

φιαηΐφιαηι αά ίρδαηι αδίτοΙο^ίαηι ηοη αίίίηβηΙ, ΐαηιβη Ιβο-

ίοπίιυδ ηαυά ίη^Γαΐα ΓοΓβ δρβΓο, ςυοηίαηι ίη άίβδ ηια§ίδ

οο^ηοδοί νίάβίυΓ, ςυαηίί ηαβο δΐυόϋα άίυ ηβ^Ιβοΐα αβδΙίηιαη<1α

δίηί ςυαηιοΐυβ ηο ρηί1οΙο^ο 0.υίάβηι ίηάί^ηυηι δίΐ ίαΙία ηιαηί-

ουδ αΙΐΓβοΙαΓβ. ϋοΓοίΙιβί νοΓδυδ, ςυοδ άίυ ίη δοπηίο ΓβΙίηυο-

Γαηι, ηυηο εάβηδ οαηι νβηίαηι ρβΐο, α,υαβ ρπηιο βάίΙοπ αο

ηοηιίηίουδ ίηάυ1^βηΐίουδ οοηοβάί δοΙβαί, υΐ ηοη οηιηία

νίάβαΐ; δβά ηοη άϊΓΜο ΓοΓβ ςυί ίη ηοο αηβοάοΐο ίη^βηίυπΊ

εχροπαηΐυ1".

Ιηάίοίουδ ηοδίχίδ ηυί υίβηΐυ1" ίβηβΓβ νβΙίηι ηοδ δίη^υΙίδ

Γαδοίουϋδ ίηάίουΙοδ ίαηίυηι δυόίυη^οΓβ βο οοηδίΙίο, υΙ ίοΙο

οαίαΙο^ο αοδοΙυΐο ρ1Όρπυηι ίηάΜουηι νοΙυηιβη οοηηοίαηιιιδ,

φιο βΐίαηι αηοηγηια οαρίΐα ίη ΟΓάίηβηι άί^βδΙα ίη υηο

οοηδρβοΐυ ροηαηΐυ1'; υηάΌ βΐίαηι αά ηίδΐοπαηι ηαιυπι δγΙΙο-

§αΓυηι οο^ηοδοβηάαηι α1ίςυβηι ΓΓυοΐυηι ι-βάυηάαίυ1'υηι βδδβ

δρβΓαηιυδ.
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Ββδβπηβηάοηιηι οοάίουηι ίηίΐίυπι Γβοί αηηο 1895, βυηι

ραυοοδ άίβδ Vίηάοϋοηββ νβΓδαΓβΓ; ίΙβηιπι νβΓβ αηηί 1902

άίυίίυδ ιοί οοηιπι0Γαίυδ ηιίι^ηαηι ρα1Ίβηι ορβπδ α1>δοΙνί;

ίβηάβηι ηοηηυΙΙοδ οοάίοεδ ηυο ίχαηδπιίδδοδ βχαηιίη&νί βΙ

ςυαβ άβδβπηβηάα ρυΐατβηι άβδβπρδί. ζ)\ια ίη Γβ β§Γβ§ί3.

ΗοβΓαϋίαΙβ βΙ οοηιίΐαΐβ ηιβ αάίυνβπιηΐ ρΓαβΓβοΐί ϋίΙ>ΙίοΙ1ιβοα-

πι1η βΙ ηοδΙΓαβ βΙ Vίηάοοοηβηδβδ (βχ ςυίουδ ηοηιίηβ Ιίαιάο

Α. άβ ΡΓβπιβΓδίβίη); ίη άβδβπηβηάο βοάίοβ 2 βΙ αηβοάοΐίδ

ηοηηυΙΙίδ, ηυοπιπι ραΓίβηι αϋςυαηάο αο ίρδο βάίΐυηι ίπ

δρβΓο, ορϋηιαβ δρβί ίυνβηίδ. ΤηβοάοΓυδ ΒΙυηκ; ίη ρΙα^υΙίδ

Ιβ^οηάίδ ΓΓαηοίδουδ ΒοΙ1 βΙ ΓΓαηοίδουδ Ουηιοηΐ ίηάβΓβδδί

ουίυε ορβπδ δοοϋ, φιίουδ ςυίά άβοβαηι δίη^υΙίδ Ιοοίδ αάηο-

ίαΓβ ηοη ροΐΐπ, ηιυΙΐυηι ηιβ άβοβΓβ §ηιίο ρ1ΌίηβοΓ αηίηιο.

ΡΓαβίβΓβα β§Γβ£1ο ηιβ άβνίηχίΐ οβηβΓιοίο λ¥. άβ Ηα1ΊβΙ,

ςυί ίηδΙίΐυΐίοηί ρυοΙίοαβ ίπιρβΓϋ ΑυδΙπαοί ρΓαββδΙ, άυηι ηιβ

οβϊΊίοΓβηι ϊαοίΙ βαίαΙο^υηι οοάίουηι §ΓαβοοΓυηι Αυδίπαβ

βχΐΓα νίηάοοοηαηι αάδβΓναίοΓυηι ραΓαή α ν. ά. Ε. ΟοΙΙοο,

φή δβηβάαδ δυαδ αά Ιχβδ οοάίοβδ Ιδ-17 ρβΓΙίηβηΐβδ δυππηίΐ

ηβηί^ηίί&ίβ αά ηιβ ΐΓαηδππδίί.

ΟΓγρηίαβ Μαϋδ αηηί ΜΟΜΙΠ.

λΥ. Κκοι.ι,.



(]0ϋΜΕ8 ΥΙΟΟΒΟΝΕΝδΕδ

1. ϋοά. ρΙιί1. 8Γ· 108. — ΟίιαΓΐαοβιιβ, δαβα XVI, ίοϋοπιπι 371, οηι.25Χ 19.—

ϋΐ. Νβδββ1, ϋαΐαίοαηβ, ρ. 63, I;αηι1)βοίυβ (βάίΐίοηβιτι οίΐο αΙΐβΓαπι α Κοίίαπο Άάοπια-

ΐαπι), VII, 557 (ουί ββΐ η. 141).

Γ. 1. Ζαηαΐαβ ΡβΓδαβ ^βοιτιαηΐία. Οίκος έκτος. (Έν τω δ'ψ τόπω

στάμενος [ρβΓ^ίΐ υδαυβ αά Ιοουηι δβχΙυηι άβοίιηυπι] — [άβδ.

Γ. 2] ύπό έτερου τεχνίτου της νΰν πραγματείας). ΟΓ. οοόί.

ΝβαροΙ. 19, ΐ. 43 βΐ ΟαίαΙ, IV, ρ. 118, η. 1.

Γ. 2. ΎποτάΕω δέ και έτέραν σύνταΕιν τήσδε της πραγματείας τών

προγραφέντων έν οϊκοις ις' σχημάτων. (Χρή γινώσκειν, δτι

οίος αν οίκος [ρβι'^ίΙ Γυ.Γδίιδ ρβι' δβοίθαπι Ιοοοδ α(1 ^βοηιαΠ-

ΐίαηι ΡθΓδίοαπι ρβιΊίηβηΐβδ] — [άβδ. Γ. 3ν] οϊκων αύτώ συμπα-

ραμαρτυρούντων). VαϋοίηαΙίο ΙΗ βχ ίί^υπδ δβχ δβρΙβιηνβ

ρυποΙοπίιη νβΙυΐ ν δίηιίΙίο. υδςυβ αά Γ. 16ν.

Γ. 17 α!> α11α ηιαηυ. ("Εστι δέ και ενατος ουρανός λεγόμενος άναστρος

— πραγμάτων τών μελλόντων προγνώσεως).

Γ. 17ν ραυοα οΙβ ρετίοάο α πιαηυ Γβο.

Γ. 18 ΓυΓδυβ 9. ρππια τηαηυ λείποι έκ τών όπισθεν φύλλα ς'· τό δέ

έώον μέρος και τό έσπέριον έκτον προσονομάζουσιν... Ά%ύ άβ

νια'ϋδ ΓαάίαΐίοηίΙ>υδ, άβ δβρΙβπι ρίαηβϋδ, άβ έπισημασία, εΙβ

Γι^ιιΓο. ίβΓΓαβ, άβ οϋιηαϋδ, άβ πιβΐε-οπδ, ςυαβ &ά αβΙΓοΙο^ίαπι

ηίΙιίΙ αΐϋποηΐ; άβδ. Γ. 23ν δια τάς τοΰ ηλίου ακτΐνας.

Γ. 24-28. Αρχή συν θεώ και ό πΐναΕ ακριβής τοΰ παρόντος βιβλίου.

0αρίΐα δυηΐ σ'. ΝοηηυΙΙα ίη Ιίηβ ροδΙβα αάίβοΐα βυηΐ. ΡβΓ-

ΐίηβΐ Ιιίο ίηάβχ αα. βα αυαβ βχΙαηΐ ίηοίβ ά Γ. 157ν, ίΐα ΐαπιβη

υΐ ρππιο αΙίβπα 3α.πιίδ00αηΐυΓ βΐ α Γ. 175 άβιηυπι δβπβδ ηοη

ίηΐβΓπιρΐα 0αρίΙυπι ίηοίρίαΐ.

Γ. 28ν ΙηαΠ. Γβο. Χρή γινώσκειν και περί οίκοδεσποτίας κεφάλαια.

Vαποπιπι αηΐβοβάβηΐίδ ίηάίοίδ οαρίΐυπι βηυπιβΓαΐίο.

Ρ. 29. Ροϋυηι βχ αϋο ϋ1>Γο ίηδβΓΐυηι ίη πιαΓ^ίηβ οΙιΕΓαοΐβΓί&υδ

πια^ίαδ οοηδοπρΙυπι. (Μιχαήλ εί βούλει βοήθειαν ύπό άνα-

κτος [?] ή κοιράνου ή τινών τών έκ δήμων, γράφε — [ΓοππυΙαβ

αου. νι. 1
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πια&ιοαβ, άβδ.] και τότε πορεύου). Ιη νβΓβο : Την από ζωδίου

είς ζώδιον κίνησιν — ό κύκλος αυτών.

Γ. 30. Κανόνων των απλανών αστέρων έκτεθέν κατά τολωνω δ (1. έτος

,ςωνδ'), Περσών δέ ψιε' ουιτι βχρΠοαΐίοηίΙ>υβ — Αηη. 1346-7

ρ. & ΟΓ. ίη&β, οοά. 7, Γ. 149 βΐ οοά. Αη^βΙ. 29, Γ. 266.

Γ. 31. Περι τόπων των αστέρων έφ' οΐς χαίρουσι. (Η Σελήνη είς

τρίτον τόπον, δπερ θεάς — ηιοχ οΙιΕΓαοΐβΓβδ πιδ^ίοί βΐ ίηοαη-

τ,αηιβηΐα ίηδβπιηΐυΓ, πιαχίπιβ Γ. 32ν ΐαΙίυπι ρίβηυηι ββΐ).

Γ. 33. Εχ αΠο Πί)Γο ίηδβΓΙυηι ΐαουίαπι αδΐΓοηοηιίοαπι βΐ ναιΐαβ ηοΐαβ

ρβδδίηιβ οοΠδοπρΙαδ οοηΐίηβΐ.

Γ. 34. Κανόνιον της όμαλής κινήσεως τών απλών έτών τοΰ Ηλίου

κατά Πέρσας. δβφιυηΐυΓ ΐαίηιίαβ αβΙΓοηοιηίοαβ ναηαβ υδςυβ

Άά Γ. 157.

Ε. 157ν. α'. <Περί τοΰ εύρίσκειν τό έτος τών Περσών &άά. βχ ίηάίοβ

ΐ. 24>. (Τό δέ έτος τών Περσών άρχεται — [ϋβδ. ίη ίώυΙα

Γ. 158"]).

Γ. 159. β'. Η κατά τρίγωνον μονομοιρία λαμβάνεται ουτως — ϋβδ. ίη

ΐεώυία Γ. 159ν. ΟΓ. οοά. ΓΙοΓ. 8, Γ. 202ν, ββΐ ΗβΙίοάοη.

Γ. 160. γ'. Περί τό πόσον κινεΐται έκαστος τών αστέρων τό νυχθή-

μερον (Μετά την έφημερίδων διδασκαλίαν — [Γ. 160ν] ό δέ

Κρόνος δι' έτών τριάκοντα). ΟΓ. ίηΓΓ3. οαρ. Ε'.

Ε. 160ν. <δ'.> Περι τών άστέρων σχηματισμών, έν ψ και περι δεΕιών

και αριστερών μερών ("Εχει δέ ούτος [βίο] τοΰ ζωδιακοΰ

κύκλου — [(. 161] σχηματισμόν και ούδέτερον).

Γ. 162. Γι§υΓα XII δι^ηοπιηι ναπαδ Γαάίαΐίοηβδ βΐο. ί11υδΐΓαπδ.

ε'. Κανόνιον περί τών πολευόντων και διεπόντων άστέρων είς

εύσύνοπτον δήλωσιν της τών πολευόντων και διεπόντων

άστέρων σκέψεως (Χωρίς συναφής και απορροιας — [οοηΐίηβΐ

ναπαδ ββρΐβιη άίβπιιτι ΗοΓαβ βίνβ Γαυδΐαβ βίνβ ίηΙαυδΐαδ, νβΜ

ββρϋηιί άίβί] ώρα ε', ιβ' και ιθ'· ή Αφροδίτη διέπει- άποβολάς

και ζημίας σημαίνει. — [Όβδ. Γ. 163) έπάνοδον κατά [?] άσθενίας

σημαίνει).

<ς'. Περί Πετοσύρεος οργανον προς Νεχεψώ τω βασιλεΐ.

Ζ'. Ψήφος μαθηματικοΰ τοΰ Ποιθαγόρας και ψήφος έβδο-

ματικός και έτερος ψήφος δόκιμος.> Αάά. βχ ίηάίοβ, ίρδα

οαρίΐα ηοη βχΙαηΐ.

Περί τοΰ πολεύοντος και διέποντος τών δπιθεν είρημένων

διδασκαλία (Έφ' έκαστης γενέσεως — [Γ. 163ν] την καταρχήν

ποιείσθω).

Τό παρόν κανόνιον κατ' Αιγυπτίων δεκανοί τρεΐς είς πρό

σωπα τρία.

Γ. 171. Περί δυνάμεως τών άστέρων, περι οϊκους, περί υψωμάτων και

ταπεινωμάτων, περί τριγώνων ημέρας και νυκτός, περί δρια
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τών ε' πλανωμένων, περί δεκανούς προσώπων και περί άνε

μων (Αστήρ κύριος οϊκου πέντε δυνάμεις έχει — [Γ. 17 1ν]

τρίγωνον του άνεμου βοράς).

Γ. 175. ΡοδΙ οιΊιαηιβηΐυηι. Αρχή συν θεω· (Περι τής άστρονομίας· ό

Σήθ έφεΰρε τό μάθημα τής άστρονομίας δι' άγγέλου τουτο

έκδιδαχθείς — τήν Βαβυλώνα). ΟΓ. δΐβρΗαηυδ, ΟαΐαΙ., II, ρ. 182.

Ιη ιώαΓ^. η'. Αρχή σύν θεώ και περί τής δημιουργίας του

κόσμου (Του δημιουργου τών δλων — [Γ. 176] τών οφθαλμών

αυτών).

θ'. Περι τήν του κόσμου γένεσιν και περί ταύτης υπόδειγμα

και περί επεμβάσεως, περί ωροσκόπου, περι κλιμακτήρος και

περί χρόνου ζωής (Τήν δέ τοΰ θνητοΰ και έπιγείου κόσμου

γένεσιν — [Γ. 177ν] τήν κυρείαν λήψεται ουτος τής γενέσεως).

ι'. "Οσα δεΐ προειδέναι τους άρχομένους του κανόνος και περι

τών ε' κεφαλαίων τής κατά μήκος Ηλίου και Σελήνης και

τών ε' πλανωμένων ψηφηφορίας (<Η> μέν λογικωτέρα

έφοδος — [Γ. 179] μετά τους όλους μήνας ύπελείφθησαν).

ια'. Αρχή σύν θεώ Αμμωνίου φιλοσοφου περί του άστρο-

λάβου χρήσεως (<Ε>ί βούλει γινώσκειν τήν τοΰ άστρολάβου

μέθοδον — [Γ. 180] περι τής μεθόδου του άστρολάβου). ΟΓ.

οοά. Vβηβΐ. 1 βΐ ΜοΓβΙΙί, ΒΜώΜιβοα, ρ. 184.

ιβ'. Ίωάννου φιλοσόφου τοΰ Καματηροΰ περι τής τοΰ

άστρολάβου χρήσεως και τί τά έν ταύτη γραφόμενα (Παρέλα-

βεν άστρόλαβος έν έπιπέδω τούτου — [Γ. 182ν] δέσποτα σοι

προσλέΕω). ΟΓ. ίι. ΛΥβί^Ι, 8(ηά. ζη ά. αβΙτοΙορ. Ι.βΙιτ^βά. άββ

ΙοΗ. Κ., ΨηΐζΜτ%, 1902, ρ. 33.

ιγ'. Ίωάννου ΑλεΕανδρέως τοΰ φιλοσόφ (δϊε) και Φιλοπο

νου περί της τοΰ άστρολάβου χρήσεως και τί τών έν αύτω

καταγεγραμμένων σημαίνει έκαστον (Προοίμιον. Τήν έν τφ

άστρολάβω τής έπιφανείας |— [Οαρίΐα δυηΐ ςυαΐΐυοΓάβοίπι

ίηΐβ^Γα, βΐδί ίη ΓοΙ. 185 ]αουηα βδδβ ρβΓρβΓαπι νίάβΐυΓ; δβά ηϋ

ηίδί ϋυΓαπί πιυΐαΐίο Γαοΐα βδΐ. ϋββ. ΐ. 194ν] και πόσαι τούτου

μοίρας διέστηκεν έπί θάτερα. τέλος). ΟΓ. οοά. ΓΙοΓ. 10, ΐ. 279.

Γ. 195. ιδ'. Άρχή σύν θεώ και περι ώροσκόπου διδάΕαι βουλόμενος

(<Δ>ιαλαβόντες περί τής τών ωρών — [Γ. 195ν] υπέρ γης

μεσουρανούσας).

ιε'. Και έτερον περί ώροσκόπου (<Τ>οΰ ώροσκόπου ζητουμέ

νου — [ΐ. 196] λεπτά πρώτα σαράντα οκτώ).

ις'. Και περί ώροσκόπου διδάΕαι βουλόμενος καί τών άλλων

κέντρων ων ώροσκόπος κατάρχει έπι πάσης καταρχής και

γενέσεως· δς και βάσις και προοίμιον λέγεται τε και εστιν (Και

ού μόνον τών κέντρων — [Γ. 196ν] δτε δέ και έπι του δεκάτου).

ιΖ'. Περι άναγκαστικής μοίρας ώροσκόπου δι' έφόδων φυσι-
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κών (Την δέ κατά τρίγωνον μονομοιρίαν — [{. 197] έπι γενέ

σεως τυ<γ>χανόντων).

Γ. 197. ιη'. Περί ωροσκόπου και μοίρας άνατελλούσης αύτοΰ, εϊπερ

ούν είσιν αί ώραι ήμεριναί (Αί [νβΐ <Κ>αι] δοθεΐσαι άπό ανατο

λής — άνατέλλειν ήτοι ώροσκοπεΐν).

ιθ'. Και περί ευρέσεως ωροσκόπου ήτοι μοίρας άνατελλούσης

νυκτός (Αι δοθεΐσαι ώραι τής νυκτός — [ΐ. 197ν] ώροσκοπεΐν

και ούκ άλλον).

κ'. Και περί ζωδίου και μοίρας αύτοΰ μεσουρανοΰντος (Αί

δέ τοΰ μεσουρανοΰντος ζωδίου — μεσουρανούσας απαν

ταχοΰ).

κα'. "Ετερον περί ώροσκόπου (Ό γαρ τέχνης [τεχνικός?] άστρο-

λάβος — έ<ν> νυΕί μεγίσταις).

κβ'. Και περί τής εκθέσεως τοΰ θεματίου την έκτροπήν εϊ τι τό

άνατέλλον ζώδιον άπό τό άφανές είς τό έμφανές τάς μοίρας και

ταχ ? αύτοΰ και λέγεται ώροσκόπος (Τοΰ ζωδιακοΰ κύκλου —

[Γ. 198] ήγουν είς τόν έκτον οικον).

κγ'. "Ορα και τοΰτο χρήσιμον (Τούτων ουτω τεθέντων — και-

ρικήν ώραν).

κγ' (βίο). "Ορα και τούτω (βίο) τέχνης μυστήριον (Έκ τής δηλώ

σεως ουν — [Γ. 198ν] δι' υποδείγματος φανερώσαι).

κδ'. Υπόδειγμα τοΰ θεματίου εκθέσεως περί τών ιβ' οϊκων,

καθώς υποδειχθήσεται ("Εστω ούν ό ώροσκόπος — [ΐ. 199ν]

μέσον τούτων σχήμα έστί διάμετρον).

κε'. Περί τής τών ιβ' τόπων πινακικής επισκέψεως κατά τοΰ

θεματίου (Τών ιβ' τόπων — [Γ. 203] προσυπακούειν έπι παντός

άστέρος).

κς'. Κριτικά τών Ζ' άστέρων συν τοΰ άναβιβάζοννος και κατα-

βιβάΐοντος περι τών ιβ' τόπων τοΰ θεματίου κατά τοΰ γενε

θλίου και έτέρων πολλών άπό τοΰ Σέχελ Πέρσου βίβλον («(Ό).

Είσαγωγή Κανικλίου έπισκόπου θαυμασια \ (Έν ώροσκόπω

τυχών ό ϊ) [νβΓδυδ δυηΐ ΙαγζΆΐιύϊύ άυοάβοίηι δγ11αΙ>απιηι] —

[άβδ. ΐ. 204ν] καιταΰτα βίβλος ή Βαβυλώνων γράφει).

κΖ'. Και περί κλήρου τύχης έν τοΐς δώδεκα ζωδίοις. (Μυστη

ριώδεις άστέρων ουτοι λόγοι - μάνθανε λοιπόν και περι κλήρου

τύχης, άπερ ό ΑπουμαΕάρ Βαβυλώνιος γράφει — [ίΐία,βιη

νβΓδυδ δυπΙ, άβδ. ΐ. 207ν] έμαθε^άρτι και περί κλήρου τύχης).

κη'. Σοφωτάτου Ούάλεντος [ό άλενδος οοά.] έπεμβάσεις κατά

1 8β1βοΚ πιβπιοΓαΐυΓ οοά. ΡΙοΓ. 8, Γ. 303; δβοΜ ίη οοά. νβηβΐ. 5 = ΟαΐαΙ.,

II, ρ. 137, 8. Σεχέλ δ τοΟ Πασόρ τοΟ Χαππ(οΟ V) τοΟ Ιουδαίου ΙαιιάαΐυΓ α ΤΗβορΗίΙο

ίη Οοά. ΡαΓίδ. 2417, Γ. 33. — ΑυοΐοΓ νβκυυηι βδΐ ΙοηΑννεβ ΟλΜΑΤΕκυβ οΓ. λΥβίβΙ,

I. ο., ρ. 7.
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θεματίου και γενεθλίου (Ό Κρόνος έλθών είς τον ώροσκόπον —

[Γ. 210ν] αηδίας έμποιεΐ και φόβους ματαίους).

Ρ. 210ν. κθ'. Περί οίκοδεσποτίας κεφάλαιον κατά γενεθλίου και χρόνου

ζωής κατ' Αιγυπτίων (Της [ιηι. αάάίΐυΓ ό και είςτά ρΕη' και

είς τά λβ'] οίκοδεσποτίας τρόπος — [οίΐαΐυΓ Ρ<αυ1υδ, άβδ.

Γ. 211ν] και έν τοσοΰτον ή θεωρία).

λ'. Μδοΰ και έτερον περί χρόνου ζωής (Μάνθανε τά νυν τω

προκειμένω λόγω [βίο] — [(. 213] πάλιν εικοσι σύν πεντάδα).

λα'. Και περί των τεσσάρων κέντρων κατάθεσις (Το πρώτον

ωροσκόπος — τά τούτου τετράγωνα).

λβ'. Περί οίκοδεσποτίας έτερον και περί χρόνου Ζωής (<Δ>ιά

γαρ τώνδε των όρίων οί σοφοί των Αίγυπτίων — [ΐ. 213Τ]

της οίκοδεσποτείας λόγων όντων).

λγ'. Μετά τό παραθεΐναι τά τω Πτολομαίω περί τούτου

δηθέντα ευλογον δέ, φησί, και τά παρά τοΐς άλλοις και μάλι

στα Δωροθέω έκθεΐναι — [Γ. 214] οί περί Πετόσιριν και

Νεχεψώ και έΕ αυτών Αντίγον<ος> ό Νικαεύς). Εβΐ

ΗβρΚαβδΐ., Π, 18. Οΐ. ίηΙϊα οαρ. νθ', ρΕδ', VII.

λδ'. Περί χρόνων ζωής κατά τοΰ Πτολομαίου. (Έκτίθησι

μεν τήν τοΰ Πτολομαίου λέΕιν — [οίΐαΙυΓ Ραηο1ιίιηυδ δαβρβ,

ΡοΓρΗνΓίυδ, άβδ. Γ. 221] άποφαίνεσθαι περί βίου συντελείας.

Και Μανέθων δέ ταΰτα είπεν εν τοΐς έπεσι περί χρόνων

ζωής). Εδΐ ΗβρΙιαβδΐ., II, ο. 11.

λε'. Ίωάννου τοΰ Καματηρού περί γενεθλίου βρέφους, περί

χρόνων ζωής, περί ευτυχίας και δυστυχίας, περί κλιμακτήρας

και έτέρων πολλών (Ό πρώτος οίκος κέκληται τοΰ μέρους της

έώας — [Γ. 222ν] έΕειως υπερήφανος και πληρωμενος δόΕης).

λς'. (<Κ>λήρος τύχης, συνάμα δ' αϋτω κυρίω [νβΓδυδ δυηΐ

ί)γζειηίίηί άιιοαίοοιίϊι δ}Ί1αοειπιιτι] — [Υίβδ. ΐ. 223ν] ήκουσας άρτι

και περί κλήρου τύχης). Ε(3. ΜίΙΙβΓ, ΝοΙ. βΙ βχΙτ. άββ ηιββ.,

XXIII, 2, ρ. 103.

λΐ'. Και περί γενεθλίου βρέφους έτερον και περί πόλεως φθο-

ρά<ς> (Έπί δέ τής γεννήσεως εϊ τύχωσι τοιώσδε [νβΓδυδ δυηΐ

ρόΙίΐίοί φπηάβοίηι δγ11αί)ηπιιτι] — [Γ. 224] πολλών πραγμά

των μεταβολήν [?]). Ο Γ. \νβί^Ι, 8(ικί. ζιι ΙοΚ. Καιηαί€)·0β, ρ. 8.

λη'. Πώς δεΐ εύρεΐν τον χρόνον τής ζωής κατά τά πλι<ν>θεία

τοΰ Ούάλεντος Άντιοχέως (Έπειδή οί αρχαΐοι έδοΞεν αίνιγμα-

τωδώς — [ΐ. 224ν] τήν ποσότητα τών χρόνων τής ζωής).

λθ'. Τοΰ αύτοΰ Ούάλεντος Αντιοχέου (βίο) περί χρόνου

ζωής τό κριτότερον (Εί δε θέλεις κατά λεπτών μαθεΐν άκριβώς

τους χρόνους ζωής — [Γ. 225] άνεπιτηδειότητα τών οφθαλμών

αύτών).

μ'. Και περί κλιμακτήρων άναγκαιότατον κεφάλαιον (<Σ>υμ
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βαίνει δέ τους θανατηφόρους ή και έπικινδύνους κλιμακτήρας

γίνεσθαι — [Γ. 225ν] πρός τό οίκεΐον κλίμα πραγματεύεσθαι

δεήσει) — οοά. ΠοΓ. 8, Γ. 207ν, ΗβΙίοάοΓί υΐνίάβΐυι·.

Γ. 225ν. μα'. Μέθοδος κολλήσεως Ηλίου και Σελήνης και ωροσκόπου

και περί χρόνων ζωής (Ώροσκοπικόν περίπατον πραγματία

έχει — [ΐ. 226] και τών τούτοις παραπλησίων).

μβ'. Και περί τοΰ τής Σελήνης συνδέσμου (Ό της σελήνης

σύνδεσμος καταλαμβάνεται — ως οί σοφοί τών Αίγυπτίων

έτεκμήραντο) = οοά. ΓΙοΓ., 1. ο., ΗβΙίοάοι'ί υΐ νίάβΐυΓ.

Γ. 226ν. μγ'. Ηφαιστίωνος περι καθολικών καταρχών (Την καθολικήν

τάΕιν — [Γ. 228] έμφανή τά λαθραίως πραττόμενα καθίστη-

σιν) = ΗβρΙι. III, δ. — ΕάίοΙίΐ ΟΙίνίβΓί, 8ΐηάί ΗαίΊαηί άχ β.Μ.,

VI, ρ. 12.

μδ'. Περί ης ποιεΐται απορροίας και συναφής ή Σελήνη πρός

τους περιπολοΰντας αστέρας και περι αποτελεσμάτων και περί

τής έπτακειρροίας (β/ο) λόγου (Τοΰ περί συναφής και απορ

ροιας λόγου — [Γ. 229] ήτις έστί τών δλων δηλωτική).

με'. 8ίηβ ίίΐ. (Τον δέ πολεύοντα και διέποντα έφ' έκάστης γενέ

σεως και έπί πάσης ήμέρας σκοπεΐν δεήσει δια τών αστέρων

σφαιρικής θέσεως — [Γ. 229ν] τά πάντα έπιγνωσόμεθα).

μς'. Περί δεσποτείας άλλήλων οί άστέρες και <πώς> χαίρουσι

(<Δ>εσπόται άλλήλων λέγονται — [Γ. 230] εί δέ ήμερινοί,

υπόγειοι).

μΖ'. Περί χρήσεως τών κέντρων και τών επαναφορών και τών

ύποκλιμάτων (βίο) (Ό μέν ωροσκόπος δηλοΐ την πρώτην

ήλικίαν — [Γ. 230ν] έχει ή δωδεκάτοπος).

μη'. Περί μοίρας ώροσκοπούσης έν τη συλλήψει και περί

χρωμάτων τών ζωδίων και τών αστέρων κατά τοΰ άνθρωπου

(Μετά τό έκτεθήναι του Πτολεμαίου μέθοδον αύταΐς λέΕεσιν

επάγει — [Γ. 232] έπί πάντων εύρίσκομεν άληθεύουσαν) =

ΗβρΗαβδΐ., II, 2.

μθ'. Πετοσίρεως περί συμφώνων τών τετραγώνων θαυμά-

σιον (<Ύ>πολαμβάνουσι πάντες — έχοντες έστηριγμένοι?).

ν'. Περί έπί τών τεσσάρων κέντρων (<Έ>πάν τινες έπικείμενοι

ώσιν — ήμαύρωσεν αυτών τήν δύναμιν).

να'. Περί υψωμάτων τών ε' άστέρων (Αίγύπτιοι μέν καλοΰ-

σιν — [Γ. 232ν] έλαττοΰσι τάς τύχας).

νβ'. Περί τοΰ γεννηθέντος βρέφους κατά Πτολομαίου ("Ενθα

έστί ή Οελήνη — ώροσκοπεΐ έν τή σπορά).

νγ'. Κανόνιον περί γενεθλίου, μάλλον δέ του γεννηθέντος

βρέφους (<Τ>ής άκριβοΰς ευρέσεως — τής τοιαύτης χρείας).

νδ'. Περί τριγωνοκρατόρων εις δ' τρίγωνα δέ (?) διαιρεΐται ό

ζωδιακός κύκλος (Τριγωνοκρατοροΰντας άρτίως μάθε [νβΓδυδ
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δυηΐ άυοάβοίηι δγΙΙεώαπιπι] — [άβδ. Γ. 233ν] γαιώδες άερώδες,

ύδατώδες).

. 233ν. νε'. <ϋαιηαΐθπ> (Έπεί δ' έμαθες οίκοδεσποτών λόγους [νβΓδυδ

δυηΐ] — [Γ. 224] μηδέ λέγετον [?] δτι κακός υπάρχει). ΟΓ. \Υτβί^Ι.,

I. ο.

νς'. <Οαπιαΐβπ> (Θέλομεν λέΕαι τεχνικώς κατά μέρος τόν

πόλον — [Γ. 234ν] τόν τρόπον τούτων δέσποτα άστήρ προσε-

πιτέλλει). Vβι'δυδ βυηΙ ςυίηάβοίπι δν11αϋαΓυπι.

νζ' Περί τών τριγωνικών δεσποτών (Έκάστης ούν τριγωνικής

πλευράς — ταπεινώματα τυγχάνει).

νη'. Έν τω περί πράΕεως λόγω β' ό κυριώτερος τόπος (Έν μεν

τοΐς κέντροις τό μεσουρανόν [βκ] — [Γ. 23δ] και σπόριμος

λέγεται).

νθ'. Περί κεφαλαίων χρησίμων και αναγκαίων (<0>ί τριγωνο-

κράτορες τοΰ ώροσκόπου — [ΐ. 235ν] σκέπτονται δέ τάς γενέ

σεις ουτως ως έκτίθενται οί περί Πετόσιριν και Νεχεψώ

καιέΕ αυτών Άντίγον<ος> ό Νικαεύς). ΟΓ. δυρΓα, οαρ. λγ'.

Ε'. Περί τό πόσον κινεΐται έκαστος τών αστέρων τό νυχθήμε-

ρον (<Μ>ετά την έφημερίδων διδασκαλίαν — [Γ. 236] μάτην

ϊσθι κοποιών [βίο]). ΟΓ. δυρΓα, ρ. 160, οαρ. γ'.

Εα'. Περί τέκνων κατά γενεθλίων αυτών άτέκνους πολυτέκνους

και όλιγοτέκνους ένδείκνυσι (Σκοπεΐν δεήσει τόν ε' — [Γ. 236ν

άβδ. ίη δβηΐβηϋα] και είς τοΰ Παύλου είσαγωγήν άλλά δη

και τοΰ Τιμαίου ούτος?) Εχοίάίΐ υΐ νίάβΐυΓ ςυαΐβΓΠίο, ουπι

ςυο Ιιαβο ρβπβπιηΐ οαρίΐα :

<Εβ' Τοΰ Ηφαιστίωνος περί αποτελεσμάτων παντοίων.

Εγ'. Περί τοΰ είδεΐν [-ΰν οοά.] έάν έστι πόλεμος.

Εδ'. Έν ποίω μήνα (βκ) τελευτήσει τις έπί έκάστης γενέσεως.

Εε'. Πίρί τοΰ εύρεΐν τό ζωδιον έν ώ έγεννήθη τις.

Ες' Περί τών άσυνδέτων ζωδίων και συμπάθειαν εχόντων

προς άλληλα.

Εζ'. Περί τετραγώνων συμπαθών και άσυμπαθών.

Εη'. Περί τών άκουόντων και βλεπόντων ζωδίων.

Εθ'. Περί τών προστασσόντων και υπακουόντων ζωδίων.

ο'. Περί τών κατά σχήμα τρίγωνον τετράγωνον έΕάγωνον και

διάμετρον.

οα'. Είς τό περί άκουόντων και βλεπόντων ζωδίων μέρος τοΰ

έτέρου [δΟΓ. τό έτερον].

οβ'. Περί τών κατά άπόστροφον και συμπαθούντων άλλήλοις.

ογ'. Περί τών άσυνδέτων προς άλληλα ζωδίων.

οδ'. Κλαυδίου Πτολομαίου περί τών μετεώρων σημειώ

σεως.

οε'. Περί άποκλιμάτων και τών τεσσάρων κέντρων και μετά
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ύποδείγματος>. [Ηυίυδ οαρίΐίβ βχΐΓβηια νβΓυα βχΐαηΐ ίη Γ. 237]

ενδέχεται αύτούς άποτελεΐν τά οικεΐα, ώσπερ έν τοΐς κέντροις

ή ταΐς έπαναφοραΐς ήσαν.

ΐ\ 237. ος'. Αποτελεσματικά είς τεσσαρας καιρούς του ένιαυτοΰ (Ό

ζωδιακός κύκλος τέτμηται — [άβ Ιονβ α^ίίυΓ ίη XII δί^ηίδ

οοηδΙίΐυΙο, άβδ. ΐ. 239] ευχεται δέ ϊνα μή γένωνται σεισμοί).

ΟΓ. ΖοΓοαδΐπιιτι ίη θβοροηίάβ, I, 12.

οζ'. Τών δε ανθρωπείων μελών κυριευόντων τά ιβ' ζώδια

(Κριός μεν την κεφαλήν — φύσεων και φάσεων).

οη'. Περί ευρέσεως τών κύκλων του Ηλίου (Κράτησον τό

μικρόν έτος — [Γ. 239ν] ουκ αριθμεΐταί ποτε).-

οθ'. Ό ίσασμός τών κανονιων (Τών μηνών ό ίσασμός —

καθώς έπροείπομεν).

π'. Οί (βίο) μεταβάσεις τοΰ ήλίου άπό ζωδίου εις ζώδιον (Είς

τον Κριόν Μαρτίω ια' — έναρΕις της ήμέρας).

Γ. 240. Θεοφίλου συλλογή περί κοσμικών καταρχών (ΈΕ ων μεν

κάγώ, φιλομαθέστατε, άναγκαΐον ώήθην — αποτελέσματα

καθώς ύπετάΕαμεν). Εάίΐυπι ίη ΟαίαΙ, I, 130, 22 - 131, 24.

πβ' <ΤηβορηίΠ>. Περί αποτελεσμάτων τοΰ ένιαυσιαίου χρό

νου · πώς δεΐ σκέπτεσθαι τάς μεταφοράς τών χρόνων και τά

συμβαίνοντα έν αύτώ κατά τάς δ' τροπάς του ένιαυτοΰ (Έπει-

δήπερ ή άρχή τοΰ χρόνου — [ΐ. 241] και αρχής τοΰ έτους). ΟΓ.

ΒοΙΙ, Ββϋτ., 92 βΐ οοά. ναΙίο. 318, Γ. 104 ίη ϋαΐαΐ., V.

Του αύτοΰ περί τοΰ ένιαυσιαί<ου> χρόνου- Θεοφίλου

περί καταρχών (Τήν τοΰ έτους άρχήν — [Γ. 241] και Τιμόχαρις

και οί περί αυτούς) = ΟαΙαΙ, I, 129, 1-130, 21.

Ρβι'^ίΐ : Οίς και έγώ έπόμενος ταύτη παραδόσει κέχρημαι —

[Γ. 242ν] και ουτως καθεΕής περί τών λοιπών.

Και περί τοΰ βασιλικου κλήρου [-ους οοά.] άναγκαΐον (Ό μέν

κλήρος του βασιλέως — [Γ. 243ν] δεΐ πραγματεύεσθαι). ΟΓ.

οοά. ΓΙοΓ. 7, ΐ. 145ν.

πγ'. Και περί τών τεταρτημορίων τοΰ ένιαυσιαίου χρόνου

αύτοΰ (Επειδή μεταβολαι τοΰ έτους εισί τέσσαρες — [ΐ. 246]

άλλ' ως εύρεθήσεται, ουτως και γ έπίμενοί).

πδ'. Κεφάλαιον περί γονέων (Μετά τό έκθεΐναι τά τω θείω

Πτολομαίω — [οίΐαπιΓ ϋθΓθΐηβυδ, άββ. ΐ. 246ν] έν θηλυκώ

ζωδίω τήν μητέραν). ΚβάίΓβ νίάβηίυΓ αά Ηβρίι., II, 4.

πε'. Περί τοΰ ένιαυτοΰ και μηνός και ήμέρας και περί μεσουρα-

νήματος ("Οσα δέ άν ή γένεσις έτη κατάγη — [ΐ. 247] τά

Λιβυκά είσι πλείω έν τω ένδεκάτω). ΗβϋοάοΓί, οΓ. οοά.

ΓΙοΓ. 8, Γ. 200.

πς'. (Τί δέ ημάς κωλύει ειπεΐν και τάς φύσεις έκάστου ζωδίου

— [Γ. 249] τό αύτό είναι νόμιζε).
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Ρ. 249. πΖ . Περί αρσενικών και θηλυκών Ζωδίων και άρρενουμένων

και θηλυνομένων αστέρων θαυμάσιον (Αρρενικά μέν ουν

Ζώδια — [Γ. 249ν] μή είρηκώς αύτής την ένέργειαν). Εκΐ

Αηϋοοίπ 0αρ. 1.

πη'. Περί τών ιβ' ζωδίων λοΕική κ[ίνησις?] παρά φιλοσόφου

Αγαρηνου Τεύκρου τοΰ Βαβυλωνίου· περί υψωμάτων και

ταπεινωμάτων και οίκημάτων και τριγωνοκρατόρων και δεκα-

νούς (βίο) γ' είς πρόσωπα γ' και έτερα είς πλήθος θαυμάσια - και

περί άνεμων μοίρας λεπτά πρώτα και λεπτά δεύτερα (Ό Ζωδια

κός κύκλος κινεΐται λοΕώς έχων τμήματα ιβ' — [ΐίβδοπρϋο XII

δί^παΓυτίι ρ1βηίδδίιτια, άβδ. Γ. 256] ραδίως άποβάλλων και κτω

μενους). ΕχοβΓρΐυπι βδδβ α ΚΙιβΐοΓίο Γαοΐυιπ ΐΙβηιοηδΐΓανίί

ΒοΙΙ, 8ρΗα€τα, ρ. 5 δίΐς[.

πθ'. Περί τών Ζ' αστέρων κράσεων φύσεων φάσεων κρύψεων

στηριγμών πρώτων και δευτέρων · έτι δε και περί καυμάτων και

άκρονύκτων και τών λοιπών και μετοχής άνθρώπων (Ό Κρό

νος φύσεως έστιν ψυχρας — [Γ. 258] έπί τετραγώνου πλευράς

υπάρχουσα).

Γ. 258ν. ς"'. Έν έπιτόμω παχυμερώς περί του γνώναι την καθόλου

περίοδον τοΰ χρόνου και περί πολέμων διάταΕις και πρόγνω-

σις τό ήττώμενον μέρος (<Ί>στέον δπ ό Κριός — [Γ. 259] ποΰ

τυγχάνει καθ' έκάστην).

ς"α'. Περί τής ώρας συνόδου και πανσελήνου μέθοδος εύρίσ-

κειν ταύτην ("Οτε πλεονάζει ό "Ηλιος — και είς έρώτημα ώρας).

Γ. 259ν. ς"β'. Περί τοΰ δωδεκατημορίου και οιουδήποτε εϊτε κέντρου

εϊτε κλήρου (Τό δέ τών άστέρων [τό] ιβ' μόριον — είς τον

κριόν).

ς"γ'. Περί ευρέσεως κλήρου Τύχης όρθούμενον και μετά υπο

δείγματος (Αριθμεΐται δέ ουτως — [Γ. 260] την ια' μοΐραν τοΰ

Καρκίνου).

ς"δ'. Κεφάλαιον τής περί χρόνου διαιρέσεως (Έστι δέ φησ' [αυΐ

φησί αυΐ φύσις] μία επιβολή — [Γ. 261] και τά λοιπά).

<7ε'. Περί ύετών από φωνής Ούρου τινός (Περί δέ τής έκά-

στου γενομένης έπομβρίας — [Γ. 261ν] τό αύτό ποιεΐ). ΟΓ.

Οαίαί.,1, 10 βΐο. Εάίίυηι Μά., ρ. 131 δδ.

Γ. 262. ς"ς'. Περί τόπων τών άστέρων έφ' οΐς χαίρουσιν (Τόπους έφ'

οΓς χαίρουσιν αστέρες μάθε — [ίηιΐίο δυηΐ νβΓδυδ, ΐυηι ρΓ0δα

οΓαΐίο, άβδ.] είς άγαθοποιίαν).

ς"ζ'. Περί τοΰ δωδεκατημορίου τής Οελήνης (Τό ιβ' μόριον

ψήφισον — άριθμοΐς άφαιροΰσα).

Γ. 262ν. ς"η'. Περί τών συνδέσμων δρα άναγκαίων και περί έκλείψεως [?]

(Ίστέον δέ και τοΰτο — ού γίνεται).

ς"θ'. Τής Οελήνης σχηματιζούσης τους αστέρας, τί δεΐ πράτ
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τειν και ποιεΐν (Η Οελήνη τρίγωνος τώ Κρόνω — [Γ. 263] έπεί

και άσύμφωνα).

Γ. 263ν. ρ'. Οί σοφοί τών Αίγυπτίων έτεκμήραντο τής Οελήνης σχη-

ματιζούσης τούς αστέρας, τί δεΐ ποιεΐν και πράττειν (Η Οελήνη

έΕάγωνος τω Κρόνω — [Γ. 264] όμιλίαν με διδασκάλους).

ρα'. Τό παρόν κακόνιον κατ" Αίγυπτίων γλώττης διαλαμβά

νει ουτως, δταν ή Οελήνη μεταβαίνουσα άπό ζωδίου είς ζωδιον

καθεκάστ και κατά την φύσιν των Ζωδίων, τί δεΐ ποιεΐν και

πράττειν έξωθεν τούς σχηματισμους των αστέρων (Της £

ουσης έν Κριψ — [Γ. 264ν] φλεβοτομήν και συρικόνην).

ρβ'. Περί τους απλανεΐς αστέρας έν τη άνωτάτω όντες σφαίρα

(01 απλανεΐς — [Γ. 265] ούσίαν ύγράν).

ργ'. Περί της όρθώσεως των έποχών Ηλίου και Οελήνης

(Ίστέον δτι κανόνια — ανώμαλοι λέγονται).

ρδ'. Περί αρρένων και θηλυκών έν γαστρί βρέφους (Χρή ήμάς

τον ώροσκόπον — άρρεν έχει).

ρε'. Κριτικόν αστρονομίας περί σεισμου τοΰ Ηλίου δντος έν

τοΐς ιβ' ζωδίοις διά τε ημέρας και νυκτός τό μέλλον (Τοΰ

Ηλίου δντος έν Κριώ — [Γ. 266] δσοι μεγάλαι).

ρς'. Περί τοΕοφορίας κριτικόν είς τους ιβ' μήνας (Έν Οεπτεμ-

βρίω άν φανή τόΕα — [Γ. 266ν] ίσχυρά φανήσονται).

ρΖ'. Περί του γνώναι τον σκοπόν του έρωτώντος και περί

τίνος θέλει έρωτάν ("Ιδε τόν κύριον τοΰ ωροσκόπου — [Γ. 267]

ημέρας δέ θηλύνεται).

ρη'. Περί τοΰ προσερχομένου σοι έρωτάν ποΐον σκοπόν έχει

(Των προσιόντων μάλιστα — [Γ. 267ν] άδυνατούνταις [βίο]

ταυτα).

ρθ'. Από τής βίβλου του 'ΑπομαΕάρ ($/'ο) αναγκαιότατα

κεφάλαια άπό δοκιμασιών (Εϊπεν ό αυτός πάσαν εύτυχίαν ήν

δίδωσιν ό θεός [ρβπηυΙΙαβ ραΓα^ΓαρΙιί 1}Γβνβδ ρΙβπιπιαυβ αί)

ίδάβπι νβΛίδ : είπεν ό αυτός ίηοίρίβηΐβδ] — [Γ. 268ν] άντιστρα-

φήσονται αύτώ μετά ταραχής). δραΙιυπι ναουυπι.

ρι'. 'Αρχή σύν θεώ και περί έκλείψεως τής Οελήνης, δπερ

χουσούφ κατά Πέρσας λέγεται κρύψεις (Τάς έκτεθειμένας

παρ' ημών μεθόδους — [Γ. 269] άχρι τέλους εύρίσκομεν).

ρια'. Και περί τοΰ Ηλίου έκλείψεως, δπερ και κατά Πέρσας

χουσούφ άδεται (Τό αύθημερινόν του Ηλίου — [Γ. 269ν] άπ'

αρχής μέχρι τέλους).

ριβ'. Περί τοΰ άναβιβάζοντος διά τήν έ"κλειψιν την Οελήνης

('Αφερειτ' [-αιρεΐται?] ή έποχή τοΰ καταβιβάζοντος — [Γ. 270]

μέχρι τέλους έκλείψεως).

ριγ'. Περί τοΰ είδέναι είς τήν έκλειψιν φωστήρων φωστή

ρων (βίο) έν συνόδω πανσελήνω ή οΰ διά κανονιων τών
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Αράβων (Προεκθέμενος τάς έκλειπτικάς μεθόδους — ει δ'

ούν ουδαμώς).

Γ. 270ν. ριδ'. Περί αποτελεσμάτων των της Οελήνης έκλείψεων (Της £

έκλειπούσης — έν τοΐς ύποκειμένοις κλίμασιν).

ριε'. Περί των εκλείψεως (βίο) Ηλίου τε και Οελήνης και κομη

των και διάπτων αποτελέσματα και περί χρωμάτων · τα των

έκλείψεων χρώματα πέντε είσίν μέλαν έρυθρόν ύπόλευκον

ίοειδές και χρυσοειδές· και έτερον τά περί ανέμων (Ανέγραψαν

δέ οί παλαιοί Αίγύπτιοι — [Γ. 273ν] Μηδοΐς δε προς άλλή

λους πόλεμον). Εχ Ηβρϊιαβδΐ., I, 21.

ρις'. Περί της καταλήψεως της αρχής τών χρόνων και τών

μηνών τούτου, κατά ποίαν ήμέραν είσέρχονται της έβδομάδος

(Κρατών τά έτη — τοΰ ζητουμένου μηνός).

ριζ'. Περί τής εναλλαγής τής τοΰ χρόνου αρχής, ήπερ κατά δ'

έτη συμβαίνει γάρ τοΰ γίνεσθαι (Γινώσκειν δέ χρή — είς τό

τίλος τοΰ Έσφεντάτ).

ριη'. Περί ευρέσεως τής ήμεραζ των Περσών κατά τον ζητού-

μενον μήναν (βίο) τών Έλλήνων (Δεΐ τηρεΐν έν ποία — [Γ. 274]

τοΰ έΕής μηνός).

ριθ'. Περί τής εκβολής τών χρόνων τών 'Ρωμαίων τών Περσών

και τών Αράβων διά κανονιων από τών χρόνων τών Οουλτα

νικών ("Ηρκει μεν ουν και — [Γ. 274ν| σαφή παραστήσει τά

λεχθέντα).

ρκ'. Περί τής ώρας και τών κανονίων τών τεθέντων τοΰ χρό

νου (Ουντομίας ούν χάριν — καθώς άνωθεν εϊρηται).

ρκα'. Περί τό πώς δεΐ εύρίσκειν τήν ώρα<ν>, καθ' ην οί αστέ

ρες μετά τήν Οελήνην μοιρικώς σχηματίζονται- ένταύτα (βίο)

έγένετο λήθ και έγράφησαν άσυντάκτως τρεΐς έΕηγήσεις (Περί

τών άλλήλους σχηματισμών — [Γ. 275] πολλάκις εϊρηται).

ρκβ'. Περί τοΰ πώς δεΐ εύρίσκειν τήν ώραν, καθ' ην μοιρικώς [?]

οί £Ε ($ίο) αστέρες προς άλλήλους σχηματίζονται, οίον ό Κρό

νος, ό Ζεύς, ό'Αρης, Αφροδίτη και Έρμής (Η τής κινήσεως

έκάστου — [Γ. 275ν] μεθόδου εύρίσκειν).

ρκγ'. Περί τής ευρέσεως τής ώρας, καθ' ήν μοιρικώς σχηματί

ζονται οί μή κατ' εύθεΐαν κινούμενοι αστέρες (Έπειδήπερ ού

πάντες — [Γ. 276] πολλάκις εϊρηται).

ρκδ'. Περί τής έκβολής τών ώρών τής ήμέρας όποιου δή τινος

κλίματος βούλει ή πόλεως ή χώρας άπό τών τούτου αναφορών

(Αί άπαΕ ένός χρόνου — έν τή τών έφημερίδων έκθέσει).

ρκε'. Περί τών έπτά κλήρων τών έν τή Παναρέτω. ό κλήρος

τής τύχης (Πρώτος ό τής τύχης — [Γ. 277ν] έν τω θεματίω

[πιαπυδ ΓβοβηΐίοΓ ηοηηυΙΙα διώίβοίΐ]) : βχ ΡαυΙο Αίβχαη-

αΉηο. Οί". ΟαίαΙ, IV, ρ. 81, η. 2.
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ρκς'. Κεφάλαια αναγκαΐα περί των κλήρων του θεματίου (Περί

κλήρου ζωής· από μοίρας Ηλίου — [ΐοΙίυπι ά!βδ. ίη ηιβάίο

βηυηΐίαΐο] έτη τον Δία και άλλον [βχοίιϊβηιηΐ υΐ νίάβΐυΓ άυο

ηιβάία ςυαΐβπιίοηιδ Γοϋα]). Οαρίΐα ρβπβπιηΐ Ιιαβο :

<ρκζ'. Περί καθάρσεως και έμέτου. ΟΓ. ΗβρΙιαβδΐ., III, 31.

ρκη'. Περί ερωτήσεως πότε γενήσεται τό ζητουμενον.

ρκθ'. Περί άγορασίας και διδόντος>.

Γ. 278. ρλ'. Περί κριτηρίου (Ωροσκόπος έσται ό κατήγορος — και

ουτως άποφαίνου).

ρλα'. Περί αίτήσεως χάριτος (Τους αίτοΰντας — γυναικών και

ανδρών) = ΗβρΗ., III, 25.

ρλβ'. Του Ηφαιστίωνος περι θησαυροΰ (Ει έρωτηθής περί

τόπου — τοΰ σαφηνισθέντος).

ρλγ'. Έπι παντός πράγματος έγχειρουμένου — [Γ. 278ν| ή τού

του έγχείρησις).

ρλδ'. Περί όδοιπορίας (Βλέπε τον ώροσκόπον — αί ήμέραι

άπό Ηλίου).

ρλε'. Δωροθέου Οιδωνίου περί δανίου (Έάν δανείσεσθαι —

τό δάνεισμα έ'σται). ΕάβΐυΓ ίηΙπι.

ρλς'. Πώς δεΐ άρχοντα και δυνάστην τυχή [δοΓ. έντυχεΐν] -

(Άρμόΐει άρχοντι συντυχεΐν — άνεπιτεύκτως έχει).

Γ. 279. ρλΓ. Περι τοΰ δυσέκτου χρόνου (Ό δύσεκτος χρόνος — ό

χρόνος δίσεκτος).

ρλη'. Περι τών προς αλλήλους σχηματισμών τών άστέρων και

της τούτων όνομασίας έκ της τοΰ Ηλίου εν έγγύτητι έποχής

(Μετά την διδασκαλίαν της έγχαράΕεως — [ΐ. 279ν] όμοίως και

έπί τών άλλων).

ρλθ'. Περι φάσεων και κρύψεω<ν> στηριγμών πρώτων και

δευτέρων, ετι δε και περι καυμάτων και άκρονύκτων έκ τοΰ

Έλληνικο ΰ τοΰτ' έλαβον ("Ονομάζονται οί αστέρες — έώος

ανατολικός).

ρμ'. Περι εύλογίσεως νύμφης και γάμου τελουμένου δοκίμιον

(Της Οελήνης οϋσης — [Γ. 280] δια τό είναι οίκον τοΰ Διός).

ρμα'. Περι τοΰ γνώναι εί έσται εύθηνία (Οτήσον τον ώροσκό

πον — [ΐ. 280ν] ψυχρόν και Εηρόν).

ρμβ'. Περί τοΰ είδέναι πότε γενήσεται τό πράγμα κατά Οελή-

νην έτερον (Ίδε την Οελήνην — δηλοΰσιν άγαθά).

ρμγ'. Περί τοΰ είδέναι εί συμφέρει οικήσαι εν τόπω ώ θέλεις

("Οταν καταλάβης — τό αΰταρκες).

ρηδ'. Και περί τέχνης (Η €ελήνη — διαμετρεΐ δέ).

ρμε'. Περί κεχρυμμένου πράγματος εί έστιν και τί έστιν έν

τω τόπω έκείνω (Εί έρωτας ίδύν [βίο] — [Γ. 281] ουχ εύρεθή-

σεται).
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Γ. 281. ρμς'. Περί μετοικήσεως ("Οταν μέλλη τις ποιήσαι — ύπό

καλοποιών μαρτυρούμενοι).

ρμΖ'. Περί άρχιερώσεως, γενήσεταί τις άρχιερεύς (Έάν ώρο-

σκοπή ό Ζυγός — τούτω διελεΐ).

ρμη'. "Ετερον περί πράΕεως και τέχνης (Ό περί πράΕεως —

[Γ. 281ν] άμυδροτέραν ποιεΐ).

ρμθ'. Περί δορυφορίας των αστέρων (Δορυφορία δ' έστίν —

[Γ. 282] τούς ήμερινούς) = οοά. ΡΊοΓ. 7, Γ. 134. ΕδΙ ΚγιβΐοΓπ,

ο. 23.

Περί συμφωνίας (Ούμφωνα δέ — ένεργοΰσιν) = οοά. ΠοΓ. 7,

Γ. 194ν. ΚγιβΐοΓ., ο. 25.

ρν'. Περί δεκαταίας (β/ο) ή καθυπερτερήσεως ("Ετι δεκαταία

[ριΌ έπιδεκατεία] — έπιθεωρεΐ) = οοά. ΠοΓ. 7, 1. ο. ΚΙιβΐοΓ.,

ο. 26.

ρνα'. Περί κακώσεως και άχρηματίστων τόπων (Κάκωσις δέ

λέγεται — τοΰ μεσουρανήματος) = οοά. ΡΊοΓ. 7, 1. ο. ΚΙιβΐοΓ.,

ο. 27.

ρνβ'. Περί ίδιοπροσώπου (Ίδιοπροσωπεΐν λέγεται — [Γ. 282ν]

τοΰ δέ ΰψωμα) = οοά. ΠοΓ. 7, 1. ο. ΚΙιβίοΓ., ο. 29.

ρνγ'. Περί άνταναλύσεως (Αντανάλυσις — χρηματίζοντες).

ΚΙιβΐοΓ., ο. 31.

ρνδ'. Περί της του ένιαυτοΰ διαιρέσεως (Διαιρεΐται — είς

Πλειάδων άνατολήν).

ρνε'. Τών δέ απλανών αστέρων έπιτολή γίνεται τοΰτον τον

τρόπον άνατολή προ ε' ειδών Μαΐων (Από Πλειάδων ανατο

λής — [Ϊ. 283] αϊ ήμέραι άπό Ήλίου).

ρνς'. "Ετερον τοΰ θείου Πτολομαίου (Τή μεν πρώτη μοίρα

τοΰ Κριοΰ παρανατέλλει — [Γ. 283ν] κράσεως Έρμοΰ). ΟΓ. ΒοΙΙ,

8ρΗαβτα, ρ. 82.

ρνΐ'. Ίδοΰ και έτερα κατάθεσις περι τών απλανών αστέρων (Τή

νεομηνία τοΰ Ίαννουαρίου — [Γ. 284] Κύων έώος δύνει).

ρνη'. Έκ τής βίβλου τοΰ μαθηματικοΰ Ηφαιστίωνος

είδίως (?) έχον και τους λη' αστέρας (Κατάληπται δέ και ή

τών απλανών — [Γ. 285] Κρατήρ- Ίχθύς- Δεσμά).

Γ. 285ν. ρνθ'. Περί συνελεύσεως ανδρός προς τήν γυναΐκα (Μέλλων

δέ — και εύδαίμονα). ΟΓ. ΗβρΙι., III, 10.

ρΕ'. Περί έμπράκτων ώρών και όνείρων (Περί δέ εμπράκτων —

εί δέ λ', άνέκβατα). ΟΓ. ΗβρΙι., III, 23.

Γ. 286. ρΕα'. Περί τω (βίο) πώς άν τις γνοίη τάς πεύσεις τών βο<υ>

λομένων σκέψασθαι έκ καταρχής· άναγκαΐον (Γνοίη δ' άν τις —

[Γ. 288ν] και τών όμοίων) = ΗβρΓιαβδΐ., III, 4.

ρΕβ'. Κεφάλαιαι (««ο) ρ' τοΰ σοφωτάτου Πτολομαίου, άτινα

και Καρποί όνομάζονται. [ϋβδ. Γ. 292]. Οΐ. οοά. ΠοΓ. 3, ΐ. 19ν.
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ΐ\ 292ν. ρΕγ'. Οτεφάνου φιλοσόφου ΑλεΕανδρέως άποτελεσμα-

τικά πράγματα προς Τιμόθεον γραμματικόν τον αύτοΰ συμμα-

θητήν κατά του φανέντος Μωάμεθ · δηλονότι και προφήτην

έαυτόν έκάλεσεν ήτις ύπήρχεν τε τότε κατά 'Ρωμαίων Ιτος

(ςρκθ' εύδαιμονοΰντος Ηρακλίου τοΰ βασιλέως (Τοΐς ήδη

πεπονημένοις — [Γ. 299] τήν των κρατούντων ωμότητα).

Τέλος Οτεφάνου τοΰ φιλοσόφου ΑλεΕανδρέως. = οοά.

ϊΊοΓ. 7, Γ. 240. Εχ γιοο οοάίοβ αΠίδαυβ βά. ϋδβηβΓ ίηοΐ. Ιβοΐ.

Βοηη, 1879/80.

ρΕδ'. δβρίβτΠ βχβηιρία ^βηίΐυΓαπιηι : I. "Ετους Διοκλητιανοΰ

σδ'. — II. Έτέρα καταρχή περί σαβάνου άπωτος (βίο) παιδί-

σκης. — III. Περί Λέοντος μικροΰ εί ήμεροθή. — IV. "Ετους

Διοκλητιανοΰ μην Έπιφι κδ' ... — V. Ετέρα καταρχή τοΰ αύτοΰ

δτε είσήλθε = Οαίαί., I, ρ. 100 δς. — VI. Έρώτησις περί τινος

έν Ομύρνη περί πλοίου προσδοκωμένου= Οαίαί., I, ρ. 103 δς. —

VII. Ηφαιστίωνος από τοΰ τρίτου αύτοΰ βιβλίου ((Σκέπτονται

δε τάς γενέσεις ουτως ως έκτίθε<ν>ται οί περί Πετόσιριν ...

6βπίΐυΓαβ Ι-ΐV βΐ VII ίη αρρβηάίοβ βΛβηΐΐιΓ.

Γ. 302. ρΕε'. ΈφεΕής δέ και έτέρων γενέσεων μνημονεύσας τοιούτψ

τρόπω σκέπτεσθαι τοΰ έναΐς φησιν [οίΐαηΐυτ 1Π)π δαίηιβδοΙιί-

ηίαοί] — βίου και προκοπής = ΗβρΗαβδΐ., οΓ. Γ. 347.

Γ. 302ν. ρΕς'. Έτέρου δέ σκέμματος κατά τό έΕής όμοίως άρΕόμεθα

(Και ό Κριτόδημος ταΰτά φησι — [Γ. 303] Ζώδιον και κλίμα).

Μαηυδ ΓβοβηίίοΓ άβ ηιοΐίΙ>υδ ρίαηβΐαπιπι ηοηιηιΙΙα διώίβοίϊ.. —

Γ. 303ν ροδΙ οΓηαπιβηΐυπι : ρΕζ'. Αρχή σύν θεψ · είσαγωγή κατά μέρος

αστρονομίας διά στίχου Ίωάννου φιλοσόφου τοΰ Καματη-

ροΰ προς βασιλέαν Έμμανουήλ τον Κομνηνόν περί τά ιβ'

ζώδια βΐο. (Προς υψος τέχνης ώρμησα — [ΐ. 338ν ιώί οαρυΙ

ρς"γ' άββ. ίη νοιί>α] και μηνυτά σημείων). Οΐ. 1<. ν^βί^Ι, I. ο.,

ρ. 8. -

ρς"δ'. Και περί των έπτά αστέρων τάς φυσικάς αιρέσεις (Κρό

νου. Ό μέν ούν Κρόνος αστήρ μόνος τήν οίκοδεσποτίαν

λαβών — [Γ. 339ν] τήν βλάβην έμποιοΰσιν).

ρς"ε'. Των τροπικών Ζωδίων ώροσκοπούντων Κριοΰ Καρκίνου

Ζυγοΰ Αιγόκερω μή άψη όδοΰ — [Γ. 340ν] ταΰτα δηλοΐ άπερ

ώροσκοποΰντα.

ρς"ς'. Είς κεφάλαι<ον> ρ'. Η δέ των ήλιακών ή των σεληνια

κών εϊτε ώροσκοπικών πραγματία ... Είς κεφάλαιον ρλε' τοΰ

Ηφαιστίωνος ... Είς τά ρΕε' κεφάλαια τοΰ Πτολομαίου ...

Ένταύτα (β/ο) και ό Κριτόδημός φησιν... [Γ. 341] ζωογονεΐται

και άλλοιοΰται. ΡαΓΐίπι ίηΙΓα βάβΐυΓ.

Γ. 341ν. ρς"ζ'. Περί τάς λέΕειν (βίο) τών σχημάτων (Ώρονόμον λέγε

έκεΐνον — λέγονται προηγούμενα).
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Ε. 341ν. ρςΊ' (βίο). Έτερον δωδεκατημόριον κατά γενεθλίου ("Οταν

έμπέση τό — και όλιγοχρόνια).

ρς"η'. Περί γυναικών έγκυμόνων δτε γεννωσ' έκ παντός κρεΐσ-

σον (Η γάρ Οελήνη καθ' έαυτήν — [Γ. 342] τοΰ Αίγοκέρου

πέλει). VβΓβυδ βυηΐ Ιοηαηηίδ Οαπιαΐβη.

ρς"θ'. Περί τών ιβ' ζωδίων χρησίμων και αναγκαίων κεφάλαια

(Ό Κριός ζωδιον άρρενικόν — [Γ. 342ν] δίσωμον).

σ'. Αναγκαιότατον κεφάλαι<ον> περί άτρόφων νηπίων και

περί χρόνου ζωής (Μετά τό έκτεθήναι τήν τοΰ Πτολομαίου

λέΕιν — [οίΐαηΐυΓ ΡθΓρηγηυδ, Αηΐίοοηυδ, ΑροΙΙίηαηοβ,

ϋοΓοΙίιβυβ, Οπΐοάβηιυ', άβδ. Γ. 344ν] ζωδιον και κλίμα) =

Ηβρηαββΐ., II, 10.

Γ. 345. ΙπδοΓ. ίη τηΆΐ§. βυρ. πιίηίηια : Αποτελέσματα τών ιβ' ζωδίων

(Δέ θηλυόμέη (?) — [Γ. 345ν] σύ<γ>κρισιν σχήματα και δυνά

μεις). ΓοΙϊα 345 βΙ 346 β οοπιρ3^β βοΙυΐα άιύκυπι ηυπι Γβοίβ

ίΠδβΓΐα δίπΐ.

ρΕη'. Κεφάλαιον παρά τών Αράβων και Αίγυπτίων κατά

γενεθλίου βρέφους και περί χρόνων ζωής (Ό της οίκοδεσπο-

τίας τρόπος — [Γ. 346] μεταβάλλονται είς άγαθοποιίαν).

Γ. 346ν. Και έτέρα κατάθεσις άπλοΰς διά γενεθλίου βρέφους περί χρό

νων ζωής μεταγλωτισθέν παρ' Αιγυπτίων παραδοΰς ήμΐν

ό σοφώτατος Παΰλος (Ευρίσκεται δέ παρά τοΰ — [άβδ. ίη

ηοΐαδ ναπαδ]).

Γ. 347. Του Ηφαιστίωνος (Τοΰ θεματίου οί καταρχοί βλέπε —

[οίΐαηΐυΓ ΠΙ>π δαΙηιββοηίηίαοί, άβδ. Γ. 348] βίου καί προκο

πής). Οΐ. Γ. 302. Εχ Ηβρηαβδΐ., αΙΐβΓο ΗΙ>ιό, οαρ. 18, Γ. 112,

οοά. Ραπδ. 2417.

Γ. 348ν ναουυηι βδΐ.

Γ. 349. Κεφάλαιον άναγκαιότατον παρά Περσών και Αίγυπτίων

περί οίκοδεσποτίας κατά γενεθλίου βρέφους και περί χρόνων

ζωής και τών λοιπών (Ό τής οίκοδεσποτίας τρόπος — [ΐ. 350]

και έν τοσούτω ή θεωρία).

Γ. 350ν ναπα βχ ηοο ίρβο οοάίοβ βηοΐαηΐυΓ.

Γ. 351. Κρίσις κατά τών ιβ' τόπον [νβ1 τρόπον] τοΰ θεματίου διά τό

τεχθέν βρέφος τοΰ Παλαμήδους (Ό πρώτος οίκος —

[Γ. 351ν] ίδίαις πράΕεσιν άσχολοΰντας). —

Ρ. 352. Οβ ηοΓοΙο^ίο. ([Εχ δβςυβηΐίυυδ, ςυαβ οηιηία Γβοβηΐία βυηΐ,

ήυο ρβΓϋηβΐ ΐ. 353] Ό γεννηθείς έν ΖΧυδίω τω ΤοΕότη —

αύΕινθήσεται [^βηίΐυΓαβ βχβπιρίυπι]).

Γ. 357. Ό μεν πρώτος δεκανός καλεΐται Παρχάμ — [Γ. 358ν] σπλήνα

δλως ή ήπαρ. Αάρίοϋ βυηΐ άβοαποπιπι οηαΓαοίβΓβδ ηια^ίοί.

Ηαβο Γοϋα δαβο. XVII οοηδοπρΐα βΐ ροδΐβα ίηδβΓΐα βδδβ νίάβη-

ιλιΓ. Τοΐυηι οαρυΐ ίηΙΓα βάβΐυΓ.
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Γ. 359. ΓοΓηιυΙαβ βΐ οΙιαΓεκ;ίβΓβδ πια^ίοί.

Γ. 360. Περί πολιορκουμένων πόλεων (Δεΐ σκοπεΐν τον ώρο σκόπον βΙο.)

Γ. 361-362 οΙιαΓαοΙβΓββ πιο^ίοί.

Ρ. 362ν. 8ίηβ ίίΐυΙο. Της <£ οΰσης έν Κριω — ού χυρουργης (βίο).

V. 363-364ν Γοπηυίαβ πια^ίοαβ. Ιπ δβςυβηΐίυυδ αδΐΓοΙο^ίοα ραυοα ηυΙ-

Ηυβ ρΓβίϋ ουπι δυρβΓδΐίΐίοηίδ ίΙΗυδ αβΙαΐίδ Γβϋςυϋδ οοπιπιίχΐα

δυηΐ.

Γ. 371. Περί της τών ζωδίων αναφοράς (Τους δέ ζωδιακούς χρόνους —

[Γ. 371 άβδ. ίπ πιβάία δβηΙβηΐία] άναιρέτας ή άφέτας).

Ζ. Οοα.. ρηϋθδ. ρ·, 115. — ΟΙιαΓΐα0., 0πι. 2δ '/« Χ 17, ίϊ. 226, δαβο. XIII δοτίρΐυδ

(αηΐβ αηηυπι 1241, ν. Γ. 33"), άυοΐί1)ιιβ ηω^ηίδ ρυ1οηπβ(1υβ βΐ αΐΓαηιβηΐο ορΐίπιο. —

ΟΓ. Νββββ1, ρ. 70 δς. — Ουηι Γ. 1 ρβπβπΐ, ίηϋβχ οοπιρίβΐ ('. 2-5ν βΐ Ά οαρ. κΖ' ίηοίρίΐ.

Ιη Γ. 6" ηοηηηΙΙα ροβΐβα οοηδοηΜΙΙαΐα δυηΐ, ΐβχΐυβ ίη Γ. 7 ίηοίρίΐ ίη 0αρ. ε'; ςυοα.

Γο1ίυπι ουπι ηιυϋ1υηι βίΐ, βΐίαηι ρπηια νβΓοα απιίδδδ βυηΐ, δβά οβιίυπι 8βΐ ββββ Ιιοο

οαρυΐ ΡΐοΙβηι., II, 71; ΙβρίΐυΓ ίη ί. 8 : Ό δέ της Αφροδίτης μόνος κύριός εστι

τοΟ συμβαίνοντος. — Γ. 8'. Ό δέ τοΟ Έρμου την οίκοδεσποτείαν λαβών — τών

έκλειπτικών τόπων ττρός δπότερον τών φώτων.

Ε. 10. ς'. Περί χρωμάτων έκλείψεων και κομητων και τών τοιούτων

(Τηρητέον δέ προς τάς καθόλου περιστάσεις και τα περί τάς

έκλείψεις χρώματα — τοΰ έτους νουμηνίας άρμόζον άν ει

προδιαλαβεΐν) = ΡΐοΙβιτι., ΤβίταΚ, II, 8.

Γ. 11. Ζ'. Περι της τοΰ έτους νουμηνίας ("Οτι μεν ουν αρχήν ταύτην

ειναι προσήκει — ύπόλοιπον δ' άν εϊη και περί τής έπί μέρους

τών ζωδίων φύσεως είπεΐν) = ΡίοΙβΓπ., II, 9.

Γ. 12ν. η'. Περί της μερικής προς τά καταστήματα φύσεως τών

ζωδίων (Τό μέν ούν τοΰ Κριοΰ δωδεκατημόριον — [Γ. 16] και

ταΐς επί μέρους τύχωσι συσχηματιζόμενοι) = Ρίο1βπι.,Π, 10,11.

Γ. 16. δ'. Περί τής τών μετεώρων σημειώσεως (Χρήσιμοι δ' άν ειεν

προς τάς τών κατά μέρος έπισημασιών προγνώσεις — [ΐ. 16ν]

και καθαρά φαινομένη και μηδέν έχουσα περί [βίο])= ΡΐοΙβιτι.,

II, 12. Ηίο αΙίηυίά ρβπίΐ.

Ρ. 17. Ιηο. ν° ύγραντικός είς τά προηγούμενα τών χηλών ή του

Ζυγοΰ...άβίηάβ 1β^ίΐυΓ ίηδοΓ. : Οκορπίω- Αφροδίτη κυριεύουσα

τών ορίων... Τυπι

Ρ. 17ν. ΤοΕότη · Αφροδίτη κυριεύουσα τών όρίων βΐ άβίηάβ Αιγόκερω ·

Αφροδίτη κυριεύουσα τών όρίων, ΐυπι Έρμής κυριεύων τών

όρίων, ροδΐΓβπιο Έρμής κυριεύων τών όρίων τής συζυγίας έν

τοΐς Ίχθύσιν — [Γ. 22] και στηρίζων, άσύμφερ (βίο) ήγεμόσι : —

σκόπει τήν έαρινήν τροπήν δταν ό "Ηλιος είσέρχηται — δύνα-

1 Οβ ΡΐοΙβπιαβί ΐβχΐυ, αυαίβηι ηίο οο(Ιβχ βχηίϋβΐ, οΓ. ΒοΙΙ, 3Ηζ\ιη^$ύβτ. ά. ΛίκηοΛ.

^ΙΛαώ., 1899, 1, ρ. 84.
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μιν τών κρειττόνων άποφαίνονται. ΟΓ. ΐΓαοΙαΐυηι βάίΐυηι ίη

ΟαίαΙ, IV, ρ. 83 δ0.ο;.

Γ. 24. Ούάλ εντος. (Έμοι δέ ούκ ΙδοΕεν ώς τινες κατά τήν έπτάζω-

νον τά δρια ύπέθεντο — και πρός τον κΰριον τών ορίων και

τών συνόντων αίρετεών ή μαρτυρία, άποφαίνου) = ΡΙοΙβπι.,

II, 6.

Γ. 25. ι'. <ΤΙιβορΙιί1ί> 1 Τά παραλειπόμενα τών κοσμικών αποτελεσ

μάτων της τών φωστήρων συζυγίας αποτελέσματα (Κρόνος

κυριεύων τών όρίων της συζυγίας τών φώτων έν Κριω [ρβΓ^ίΐ

ρβΓ οιτιηία δί^ηα] — έψος ανατολικός γαληνότατος και ευκρα

τος. ΡαΓίδ., δυρρί. 1241, ΐ. 32.

Γ. 31. Αποτελέσματα τών ηλιακών έκλείψεων ("Ηλιος έκλείπων εν

τη πρώτη δεκαμοιρία του Κριοΰ...) = οοά. ΠοΓ. 8, Γ. 271.

Ρηπβ. ίΜάβπι.

Κ. 32ν. ια'. Αποτελέσματα τών σεληνιακών έκλείψεων — [Γ. 33ν] άρπα-

γήν διά γης και θαλάσσης) = οοά. ΠοΓ. 8, Ιοο. οίΐ.; Ραπβ. Γ. 33.

Γ. 33ν. * Μαηυδ άίνβΓδα βΐ ραυΙυίυιτι ΓβοβηϋοΓ οΗαΓΐα ναουα αΙ>υδα

Ηοο άίβ VI οοΐο&Γ. 1241. ΟΗΓ. (ΛδβΠΓαΐυηι αάδοΓίρδίΐ : Είς το

ςψν' έτος — και άστέρες ». ΙΓδβηβΓ, Αά ΜβΙ. αβΙτοη. β\)Τϊώοία,

ρ. 21.

Γ. 34. ιβ'. Αποτελέσματα τών πέντε πλανητών αστέρων κατά τά

ζώδια (Κρόνος είς τον Κριόν τήν μετάβασιν ποιούμενος —

[Γ. 56] και οΰτως ασύμφορος αύτοΐς έσται) = Ραπδ. ΐ. 34.

ιγ'. [ίπι. ίηΐ. νότιον μέρος] Τά παραλειπόμενα τών καταρχών

τών παρανατελόντων αστέρων αποτελέσματα έν πάσαις καταρ-

χαΐς και έρωτήσεσιν (Ό στάχυς Ζυγώ μοίραις δ' λε' — [Γ. 58ν]

αρχόντων και στρατηγών) = οοά. ΠοΓ. 8, Γ. 231, τλΓ; Ραπβ.

Γ. 32. Καταρχαι διάφοροι (Ωροσκόπος Λέοντι — [Γ. 68] ψόγον

έΕει ή καταρχή χάριν γυναικός) = οοά. ΠοΓ. 8, Γ. 232 ; Ραπη.

£31.

ιδ'. Περι δαιμονιζομένων και έπιληπτικών (Σελήνη μετά Κρόνου

ώροσκοποΰσα — και έπί συνοδοπανσελήνου και τών διχοτό

μων) = Ραπδ. Γ. 40.

Γ68ν. ιε'. Περι ληστών (Σελήνη και "Αρης και Έρμης έπίκεντροι

δντες — ύπό κακοποιών θεωρούμενοι ψεΰδος δηλοΰσι) =

Ι1>ίάβιτι.

1 ζ)υαβ ββςυυηΐυΓ υδςυβ αά νΖ', ί. 107, οπιηία βχ βθπρΐίδ αβΐΓο1ο{ροίβ ΤηΕορηιι.ι

ΕοΕββΕνι (οΓ. ΟαΐαΙ., I, ρ. 129. η. 1) βχοβΓρΐ3. βδδβ νίάβηΐυΓ, ηαπι ίη οοάίοίΙηκ

ΛΤαΐίο. 212, Γ. 212 δδ.; Ραιϊβ., δυρρί. ςτ. 1241, ί. 32 δδ. βοάβηι οπίίηβ ραιϋηι ίηΐβΓ

Τηβορηίϋ ορβΓα ίβΓναηΐυΓ, ρ3Γΐίπι ίη ίηάίοβ θ3ρίΐυπι Τηβορηίϋ βηυπιβΓαηΐυΓ, ςυαβ

ίη ηίδ 1ίθΓίβ ηυηο ηιυΐίΙίβ οϋηι ΐΓαάβοαηΐυΓ. ΡΙυΓα άβ ΤηβορηίΙο ίη οαΐαΙο^ο

Κοηιαηο πιοχ βάβηάο ίηνβηίβδ.

οορ. νι. 2
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ϊ\ 69. ις'. Περί θανάτου (Κλήρος θανάτου από Σελήνης επί τον

δγδοον τόπον — μή θεωρούμενος θάνατον σημαίνει).

Γ. 69ν. ιΖ'. Κλήρος αίτιατικοΰ τόπου από Κρόνου έπί'Αρεα ή έναλλάΕ

και ταΐς από του Έρμοΰ (Ουτος ό κλήρος υπό κακοποιών —

την τελείωσιν).

Ρ1. 70. ιη'. Περί συναφών και απορροιών τής Σελήνης (Σελήνη άπό

Διός έπι τον "Ηλιον έρχομένη — δύνουσα δέ μοχθηράν Εενι-

τείαν) = ΡαΓίδ. ΐ. 41 .

Γ. 71. ιθ'. Δια πόσου χρόνου γίνεται τό αποτέλεσμα (Σκεπτέον έν

πάση καταρχή — πληρουται τό αποτέλεσμα). = ΙΜά.) Γ. 41ν.

Γ. 71ν. κ'. Περι του γνώναι ζή ή άπέθανεν (Έκ του ωροσκόπου και

τοΰ κυρίου αύτοΰ — λέγε αυτόν τεθνάναι) = 1ί)1(1., Γ. 42. . -

Υ. 72ν. κα'. Περι φαρμακείας (Κακούμενος ό Έρμής φθόνον και φαρ-

μακείαν — ταχέως διαπίπτοντα και σβεννύμενα) = Ιυίά., Γ. 42ν.

κβ'. Προς τό γνώναι τί έχει ή έπιστολή άληθές ή ψευδος· ή,έν

δόλω γεγραμμένη· ύπό <δούλου> έκομίσθη ή έλευθέρου (Του

Αίγόκερω ώροσκοποΰντος ή τών Διδύμων — τω ωροσκόπο»

αληθή και βέβαια) = Μάβπι.,

.ϊ\ 73. κγ'. Καταρχαι προς τα δρια τών αστέρων προς Κρόνον (Κρόνος

ωροσκοπων έν ίδίοις όρίοις χαλεπός — Ιρβι^ίί ρβΓ δβρΙβπι

δΐβ11αδ| τω έαυτής οϊκω έναντιότητα σημαίνει).

Γ. 77. κκ'. Περί τοΰ υγιαίνει ή άρρωστεΐ (Σελήνη συσχηματιζομένη

καλοποιω — νοσεΐν αύτόν λέγε).

Πότε σύλληψις γίνεται (Ζεύς είς τον τοΰ "Αρεως τόπον υπάρ

χων ή τετράγωνος ή διάμετρος ή τρίγωνος — τότε σύλληψιν

γίνεσθαι λέγε).

κε'. Περί τής φυσικής τών καταρχών ένεργείας (Οί αστέρες

έπίκεντρα όΕυπραγίαν — [ΐ. 79ν, δυηΙ βχίΓβιπα ρα^ίπαβ νβΓϋα]

απορρέουσα υγιή και ευρωστον σημαίνει). Ηίο ΓοΙία ςυαβάαιη

βχοί(Ιίδδβ νίάβηΐυΓ. «

Γ. 80. (Ιηο. Καταρχών ώς έπι γενέσεως και τάς — έπι πολ' τα αγαθά

ταΐς δυστυχέσι).

Γ. 80ν. κη'. Καθολικά παραγγέλματα (Καθόλου αί μέν άπόρροιαι τής

Σελήνης περί τών παρεληλυθότων δηλοΰσι — και τοΐς φεύ-

γουσι γίνεται ή καταρχή) = οοά. ΤαυΓ., ίΤ. 37 βΐ 73ν.

Γ. 82. κθ'. 'ΕΕ ών ή Σελήνη και οί αστέρες βλάπτονται (Χρή δέ γινώ-

σκειν έΕ ών ή Σελήνη — τά τρίγωνα ου δοκεΐ ασθενή είναι) =

οοά. ΕΊοΓ. 12, Γ. 67ν ».

1 ΙΓκΐίοο ίοΙια οοάίοίβ ίιαιΛΓβηϋαηί νβΐΗβΐίβδίπιί, βΐδί δ«ο Ιιαβο ρβΗΐηβΓβ αά

βχοβΓρΐαΤΙιβορΗίίΘα βγηΐα^πιαΐίδ ΙιδυΓβηΐίαηί (ΒοΙ1, Ιοα οιΐ, ρ. 88 βςς.). ΟΓ. ίικίίοβπι

ταρίΐυπι ΤΗβορΗί1ί ίη οοάιοβ ναΐίοαηο 212 δβιΎαΐυηι ςυί ίη Οαΐαίοοο Κοπιαηο ρΓο-

]>βάίβπι βάβΐυΓ.
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Γ. 83ν. λ". Περί συνοδοπανσελήνου και καταρχών (Σύνοδοι και πανσέ

ληνοι ύπό κακοποιών μή — και βιαιοθανάτους είναι) = οοά.

ΓΙοΓ. 12, 1 68.

Γ. 84. λα'. Περί καταρχής (Έπί πάσης καταρχής σκόπει τό ζωδιον —

τα σχήματα κατανοει και φύλαττε) = οοά. ΓΙοΓ., Ιοο. οίΐ.

Ρ, 85ν. λβ'. Περί καταρχής (Καθόλου δέ χρή παρατηρεΐσθαι τάς καταρ

χάς — ή καταρχή έν τω τοιούτω σχήματι). Οΐ. Ιοο. αί. .

λγ'. "Αλλως περί καταρχής (Ό περί καταρχής λόγος καταλαμ

βάνεται έκ τών — δια τών υπερεχόντων προσώπων ταχέως

τελειωθήσεται) = οοά. ΓΙοΓ., Γ. 69.

Γ. 87. λδ'. Αποτελέσματα τοΰ άναβιβάζοντος και καταβιβάζοντος

(Έάν ό άναβιβάζων γένηται μετά τοΰ Διός — οΰτε βλάψει

οΰτε ωφελήσει) = οοά. ΓΙοΓ., Ιοο. αϊ.

Γ. 88. λε'. Περί καταρχών τύπου (Από τοΰ ωροσκόπου τοίνυν ληψό-

μεθα — τό γένος τοΰ τρόπου θεωρεΐται) = οοά. ΓΙοΓ., Γ. 70.

λς'. Περί τών φωστήρων (Έπί πάσης καταρχής έάν μέν ό

"Ηλιος — βασιλικώτατα έσται τά τής καταρχής) = οοά. ΓΙοΓ.,

Ιοο. οίΐ., ουηι ςυο δβςυβηΐία ρΓοΓδυδ οοηδρίΓαηΐ; υδφιβαά

Γ. 107, οαρ. νη'.

Γ. 89. λΐ'. Περί τοΰ Ηλίου τοΰ έν τή καταρχή (Τον δέ'Ήλιον χρή λαμ

βάνειν προ λαμπρότητος τής καταρχής — τά τής καταρχής

διατεθήσεται).

Γ. 89ν. λη'. Περί τών έν ταΐς καταρχαΐς τής Σελήνης (Όραν δε χρή

τίνι τών <άστέρων> συνάπτει ή Σελήνη — άσημότητα τής

καταρχής σημαίνει).

Γ· 91ν. λθ'. Ποταπή ή καταρχή (Παρατηρητέον οΟν τον άνατολικόν

ώροσκόπον — τά αποτελέσματα καταστοχάζεσθαι).

Γ. 92. μ'. Τί τό ειδος τής καταρχής (Τό μέν ουν αυτό τής καταρχής

, είδος — και έσπερίων τής τών <άστέρων> θέσεως).

Γ. 92ν. Διαίρεσις καταρχική (Στοχαζόμεθά γε μήν — προς τά αιτιατικά

ζωδια).

Γ. 93. μα'. Περί στοχασμοΰ τής καταρχής (Η τών ζψδίων ιδιοτρο

πία — απλανεΐς αστέρας ή τόπους τοΰ ζωδίου).

Γ. 94. μβ'. Περί τής δυνάμεως τών αποτελουμένων έκ τών αστέρων

και τών ζωδίων (Ίδια μέν ουν κατά την οίκείαν φύσιν — ταπει-

ναι και ούδαμιναί).

Γ. 96ν. μγ'. Περί τού καταρχήν κυριεύοντος (Έάν γαρ ό κυριεύων τής

καταρχής — και ουτως κρίνειν τά πράγματα).

Γ. 97. μδ'. Ποταπός ό τρόπος τής καταρχής (Δεΐ σκοπεΐν τήν Σελή-

νην 4ν ταΐς — και δυσκατορθότερον).

Γ. 97ν. με'. Έάν ώφέλιμόν έστι τό πράγμα ή βλαβερόν (Έάν ώφέλι-

μόν έστι ή βλαβερόν τό πράγμα — εις τους οίκείους τρόπους).

Γ. 98. μς'. Περί τοΰ τρόπου και τής δυνάμεως τής καταρχής (Τό



20 ΟΟϋΙΟΕδ νίΝϋΟΒΟΝΕΝδΕδ — 2

μεν ποιόν έκαστου τών <άστέρων> — ουτως έχοντες αδύνα

τον).

μΖ'. Κοινώς περι καταρχής (Χρή σκέπτεσθαι τους οίκοδεσπό-

τας — προανατέλλουσι της τύχης).

Ρ. 99ν. μη'. "Αλλως περι καταρχής (Οί μέν έπίκεντροι <άστέρες> —

άβλαβέστεροι και μετριώτεροι).

Γ. 101. μθ'. Σύνοψις πινακική (Συντομώτατα δέ άν βούλει — και τά

αποτελέσματα γίνονται).

Γ. 101ν. ν'. Τά δύο κεφάλαια της δωδεκατρόπου τών καταρχών (Τοΰ

δευτέρου τόπου ό οικοδεσπότης — έκπτωσιν χρημάτων ποιεΐ).

Γ. 103. να'. Τά τρία κεφάλαια της δωδεκατρόπου τών καταρχών (Ή

Σελήνη κυριεύουσα τοΰ ωροσκόπου — τών φίλων βλάβην

έΕει).

Γ. 104. νβ'. Τά τέσσαρα κεφάλαια τής δωδεκατρόπου τών καταρχών

(Ό τέταρτος τόπος τών καταρχών— καταγνώσεις και ψόγους).

νγ'. Καταρχή πότερον άληθές ή ψευδές τό πραγμα (Τά στερεά

Σώδια ώροσκοποΰντα — άποφαίνειν την καταρχήν).

Γ. 104ν. νδ'. Τά κεφάλαια τής δωδεκατρόπου τών καταρχών (Παρατή-

ρει τά δύο φώτα — περι ης ήρωτήθης, αϋτη έγκυος έστιν).

Γ. 105. νε'. Ευδόκιμος ή καταρχή ή οΰ ("Ετι ουν έν ταΐς καταρχαΐς —

τής καταρχής τήν ύπόθεσιν).

Γ. 105ν. νς'. Τά 'έΕ κεφάλαια τών δώδεκα καταρχών (Στήσον τά τέσσαρα

κέντρα — ή Σελήνη μετά ένός τών συνδέσμων).

Γ. 106. νΓ. Τά έπτά κεφάλαια τής δωδεκατρόπου τών καταχών. Περί

ανδρογύνων άτέκνων ποΐος αυτών στεΐρος ή (Λάβε τον άνδρα

έκ τοΰ ωροσκόπου — έπι έκάστης πράΕεως).

Γ. 107. νη'. Ίουλιανοΰ περί καταρχής. ΕαΜΐυπι ίη Οαίαί., I, ρ. 138.

Γ. 108ν. νθ'. Περι καθολικών καταρχών (Έπι πάσης τοίνυν καταρχής

δέον ακριβώς σκοπεΐν — έκάστην πρόγνωσιν). ΟΓ. οοά. ΓΙοΓ. 7,

Γ. 162ν, βΐ ΕΊοΓ. 8, ΐ. 219, ουηι ςυο δβ^υβηΐία ηια^ηαηι ΙιαυβηΙ

αάΗηίΐαΐβπι.

Γ. 109. ί'. Ένταΰθα περι επιτηδείων ζωδίων και Σελήνης έπιτηρήσεων

εις καταρχήν (Τά μέν ουν ορθώς ανατέλλοντα ζωδια — και

κατά καιρόν δυνατοΐς) = οοά. ΪΊοΓ. 8, Γ. 219ν.

Γ. 109ν. Έα. Περί άγορασίας (Υποτίθεται είναι τήν μέν Σελήνην — και

καλώς λήψεται).

Γ. 110. Εβ'. Περί ευρέσεως άπολλωμένων ("Εστω ό ωροσκόπος ό

άπολέσας — έν τή οίκία είναι λέγε).

Γ. 110ν. Εγ'. Περί κριτηρίων (Ό ωροσκόπος έσται ό κατηγορούμενος,

τό μεσουράνημα ό κριτής — και ουτως άποφαίνου) = οοά.

ΓΙοΓ. 8, Γ. 232.

Γ. 111. Εδ'. Περί δραπετών (Ό άποδιδράσκων έν τροπικοΐς — έποπ-

τεύων ευαλωτους ποιεΐ) = οοά. ΕΙοΓ. 7, Γ. 186.
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Γ. 111ν. Εε'. Όμοίως και περί κλεπτών (Οί κλέπται τον αύτόν τρόπον —

έως άγαΒοποιοΐς μεταριθμίζεται) = οοά. ΓΙοΓ. 8, ΐ. 232ν.

Γ. 112. Ες'. Περί ών έρωτώμεθα φίλοι είσίν ή έχθροί (Χρή σκέπτεσθαι

τάς συμπαθείας — ή τετράγωνον σχήμα άσυμπαθώς).

ίΖ'. Περί αρρένων ή θηλυκών κυήσεων ή έγγαστρίων (Περί

αρσενικών και θηλυκών έγγαστρίων — εί δέ τεθηλυμένον,

θήλειαν)

Εη'. "Οταν έρωτώμεθα ευδοκιμεΐ τις έν τω έλπιζομένω ή οΰ

(Τοΰ κλήρου της τύχης τούς λαχόντας — και τάς έπαναφοράς

προσνεύσεως) = οοά. ΓΙοΓ. 7, ΐ. 188ν.

Ε. 112ν. Εθ'· "Αλλως ει έχει έγγάστριον (Ό τοιοΰτος τρόπος έκ δυο

τόπων — έχει έν γαστρί).

Γ. 114. ο'. Περί του αρρεν ή θήλυ τό έγγάστριον ("Ηλιος έάν γένηται

τετράγωνος τοΰ κλήρου τών τέκνων — ουκ άποβήσεται τα της

φήμης) = οοά. ΓΙοΓ. 7, Γ. 187. — ΑροηιαδαΓ ΙαυάαΐυΓ. ΟΓ.

ϋββηβΓ, Αά Μβί. αβΙτοη. βφτηύοΐα, ρ. 21, η. 2.

Γ. 117ν. οα'. Έρμου του τρισμεγίστου έπιλογή καθολική τώνκαταρ-

χών από της Σελήνης ουσης έν τοΐς δώδεκα ζωδίοις. ΕάβΐυΓ

ίη αρρβηάίοβ.

Γ. 118. οβ'. Του Απομάσαρ. Περί ωροσκόπου είσελεύσεως άπό απο

δημίας (Έν ταΐς άπό άποδημίας είσελεύσεσιν — ού βλάψει) =

οοά. ΕΙοΓ. 8, ΐ. 233ν. Εάίάίΐ ϋδβηβΓ, ορ. οίΐ., ρ. 21, η. 2.

Γ. 118ν. ογ'. Περί υποστροφής άποδήμου άπό έρωτήσεως (Ίδέ τόν

κύριον τοΰ ωροσκόπου — σύντομον λέγε την παρουσίαν

αύτοΰ) = οοά. ΓΙοΓ. 8, Ιοο. οίΐ.

οδ'. Περί συγκοπής ιματίου και φοράς [?] έν υγεία αύτου (Μή

συγκόψης ίμάτιον — τής υγείας αύτοΰ).

Γ. 119. οε'. Περί διαφόρων πραγμάτων Σελήνης ουσης έν έκάστω τών

ζωδίων (Έν Κριώ κακόν — έν Ίχθύσιν όμοίως).

ος'. Περί τοΰ ένοικίου (Κριώ κακόν, Αίγόκερω καλόν — Ίχθύ-

σιν όμοίως).

οΓ. Περί όρυγής πηγάδων και πακτεύσεως υδάτων (Κριώ

κακόν, Αιγόκερω καλόν — Ίχθύσι καλόν).

οη'. Περί κινήσεως και άποδημίας (Κριώ μέσον, Αίγόκερω

καλόν — Ίχθύσι κακόν).

οθ'. Περί άγοράς ψυχαρίων (Κριώ κακόν — Ίχθύσι κακόν).

Γ. 119ν. π'. Περί κοινωνίας (Κριώ κακόν — Ίχθύσι καλόν).

πα'. Περί άγοράς και πράσεως (Κριώ καλόν — Ίχθύσι καλόν).

πβ'. Περί φλεβοτομίας και συκιάσεως (Κριώ καλόν — Ίχθύσι

κακόν [?]).

πγ'. Περί γάμου (Κριώ κακόν — Ίχθύσι καλόν).

πδ'. Περί συνελεύσεως χάριν γονής παιδός άρρένου (Κριώ

καλόν — Ίχθύσι μέσον).
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τεε'. Περί αποκοπής βρέφους από τοΰ γάλακτος (Κριιϊι κάκισ-

τον [?] — Ίχθύσι μέσον).

Γ. 120. πς'. Περί διαδοχής |αη διδαχής ?] τέχνης και λόγου (Κριώ

καλόν — Ίχθύσι καλόν).

ττΖ'. Περί λουτροΰ (Κριιϊι καλόν — Ίχθύσι καλόν).

πη'. Περϊ συγκοπής ιματίου και ένδύσεως αύτοΰ(Κριώ καλόν—

Ίχθύσι μέσον). ΟΓ. ΑροιηαδαΓβπι, οοά. Αη^βΠο. 29, ΐ. 67, σια'.

πθ'. Περί αποστόλου γραμμάτων και άποκρισιαρίου (Κριώ

καλόν ,— Ίχθύσι μέσον).

ς"'. Περί βοηθήματος (Κριώ κακόν — Ίχθύσι καλόν).

Γ. 120ν. <7α'· Ποταπόν έΕει τέλος έκαστον τών πραττομένων γνώναι

ούτως (Έπιβλέπου τής Σελήνης τα φώτα — αί δια τοΰ κέντρου

άγόμεναι πλευραί) = οοά. ΕΊοΓ. 12, Γ. 82ν.

Γ. 122ν. ς"β'. Περί είσόδων ανθρώπου (Λαβών δια δακτύλων τον ώρο-

σκόπον — δηλοΐ σκέπτεσθαι αύτόν). Ηίο ίϊηίδ Γ. 122; άβίπάβ

υηυηι ΓοΙίυιτι βχοίδππι.

Γ. 123. Ιηο. τυγχάνει. ωσαύτως και δτε όλιγοδρομεΐ — έν αύται τιϊι

θαύματι διαμένη.

Γ. 123ν. <ς"ε'.> Περί κατηγοριών (Έάν τις κατηγορεΐν βουληθή —

έκεΐνος κρατήσει, δν σημαίνει) = οοά. ΠοΓ. 8, ΐ. 234.

ς*ς'. Περί ευρέσεως χρόνου τοΰ αποτελέσματος περί ου τις

έρωτα (Έάν ζητής εϋρεΐν μετά πόσας ημέρας — τά δίσωμα

μήνας).

Γ. 125ν. ς"ζ'. Περί έγγύης (Εί δέ βουληθής μη έγγυήσασθαί τινα —

ένόχλησιν έκφεύΕη).

ς"η'. Πώς δεΐ γνώναι τόν συντυγχάνοντά σε διά ποΐα κεφάλαια

θέλει έρωτάν (Έπί έκάστης καταρχής — περί δίκης έστίν ή

έρώτησις) = οοά. ΠοΓ. 8, Γ. 234ν.

Γ. 127. ς"θ'. Περί δραπετών ΜαΕίμου (Οελήνη Κριώ· ό φεύγων

ταχέως εύρεθήσεται ή και — μετά πόσας ημέρας εύρεθήσεται

ό δραπέτης) = οοά". ΠοΓ. 8, ΐ. 235.

ρ'. Περί άγορασίας δούλων άρρενικών ή θηλυκών (Σκέπτου

ουτως· εί μέν άρρεν — ούκ αγαθή ή ώνησις) = οοά. ΕΙοΓ.,

Ιοο. οίΐ.

Γ. 129ν. ρα'. Και πάλιν περί δραπέτου μετά τών προγραμμάτων πάντων

(Σκόπει και τους έκλειπτικούς — γήν φανεροί).

ρβ'. Περί τών έν δεσμοΐς ΜαΕίμου ^ελήνη Κριώ Διδύμοις

Καρκίνω Λέοντι ό δεθείς πολύν χρόνον δεθήσεται — έν τοΐς

δεσμοΐς) = οοά. ΠοΓ., Ιοο. οίΐ.

Ε. 130. ργ'. Πότε δεΐ γράμματα πέμπειν ("Οτε γράμματα πέμπεις —

τής βουλής ούκ άποτύχης) = οοά. ΠοΓ., Ιοο. οίΐ.

ρδ'. Περί αίτήσεως ("Οτι ή αϊτησις ή Σελήνη έστί — καλός

έστι και μάλιστα ό Ζεύς) = οοά. ΠοΓ., Ιοο. οίΐ.
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Γ. 130ν. ρε'. Περί του γνώναι τοΰ δεΐνος ό δοΰλος η και υπηρέτης

φίλος έστιν η εχθρός (Λαβε τοΰ ιβ' τόπου τόν κύριον — τον

περί ού ή έρώτησις) = οοαί. ΓΙοΓ.. Γ. 236. Οοηδβπδίο βαάβηι

βδΐ υδςυβ Άά Γ. 159, οαρ. ρμε'.

Γ. 1 3 1 ν. ρς'. Περί έΕοριζομένων ("Οτε τόν έΕοριζόμενον — και τοΰ

μεσουρανήματος).

Γ. 132. ρΓ. Περί φυγόντος και άποδημοΰντος (Έπί άποδημοΰντος

έπει — άταθοποιός οίι κρατεΐται).

ρη'. Περί δικαστηρίου (Πρός δίκας μέντοι γε — ολέθριος

γίνεται).

Γ. 132ν. ρθ'. Περι δρκου (Μετέρχονται οί δρκοι — ού ποινηλατοΰνται).

ϋββδΐ ίη οοά. ΓΙοΓ. 8.

ρΓ. Περί φλεβοτομίας και πάσης χειρουργίας (Δεΐ δέ επί πάσης

φλεβοτομίας — πάσης λοιπής χειρουργίας).

Γ. 133. ρια'. Περί καθάρτρων (Έπί δέ καθαρσίων — στροφους ποιεΐ).

Γ. 133ν. ριβ'. Περί αρρώστων και κατακεκλεισμένων έν φρουροί (Ό

κύριος τοΰ ωροσκόπου — και σκέπτου ώς σοι προείρηται).

Ε1. 134ν. ριγ'. Περί νοσούντων (Έπί νοσοΰντος δεΐ λαμβάνειν — εί δέ

τρίγωνος ή έΕάγωνος αύτοΰ, άγαθόν).

ριδ'. Περί κατακλίσεως (Λαβών την ήμέραν και τήν ώραν —

[Γ. 137] ενίοτε δέ και αθεραπευτους).

ριε'. Περί νόσων (Σελήνης έν Κριώ οΰσης ό κατακλιθείς ού

τελευτήσει — [Γ. 138ν] και έποδαγρικαι [βίο] επισφαλεΐς καθί

στανται).

ρις'. Περί άστέρων (Σελήνη μετά Διός [βοά ΓΙοΓ. Ιαίβο Ιβοΐυδ

βδΙ] ή Αφροδίτη ή Έρμής έπικουφίζει τάς νόσους — [Γ. 139]

τό αυτό σχήμα σημαίνει δια θερμασίαν).

ριΓ. Αί φάσεις τής Σελήνης (γ' ^ φ ίσόμοιρος — [Γ. 139ν] διχο

τόμος έστίν ημερών εϊκοσιν). ϋββδΙ υ.Ι νίά. ίη οοά. ΓΙοΓ.

ριη'. Περί τών έπ'τά ηλικιών (Πρώτη ηλικία Οελήνης — έβδομη

ήλικία Κρόνου). ϋβββΐ ίη οοά. ΙΠοΓ.

ριθ'. Περί τεχνών διδασκαλίας (Οελήνη Κριώ Ίχθύσιν — [Γ. 140]

τω Ηλίω ή διαμετρεΐ).

ρκ'. Περί χειρουργίας (Τάς δέ χειρουργίας τών μελών — [Γ. 140]

Ίχθύες ποδών άκρων).

ρκα'. Περί έμέτου και καθάρσεως (Τους δέ έμέτους και τάς

καθάρσεις — έν τω καταβαίνοντι συνδέσμω).

ρκβ'. Περί κρυφιμαίων 1 (Κρυφιμαία τής Σελήνης συνοδευού-

1 Ροβΐ ηοο οαρυΐ πιαηυβ ρππια ηυηιβΓ0β ίκΜβΓβ οπιίδίΐ βΐ Π1Γδυβ οοβρίΐ α

οαρ. ρλδ' ουί ίϋίδο ίηάί(ίίΐ ηοΐαηι ρκγ'. δβά τηαηυδ αΙΐβΓα δΐυάίο ΙαυάδώίΙί βΐ οπηββ0β

ηυπιβΐΌδ δυρρίβνίΐ βΐ Γ<ι1δ0β ίηάβ α οαρ. ρλδ' οοιτβχίΐ; ςυαηιο^Γβπι Ιιυίυβ, ηοη

ρποπβ ηιαηυβ, ηυπιβιΌβ ίη υβυπι νοοο.
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σΠ? — [Γ· 141] πράσσε έν Ύδροχόψ, έν Ίχθύσι μή). Ηοο 0αρυΙ

βΐ δβς. υδςυβ αά ρκε' άββυηΐ ίη οοά. ΓΙοΓ.

ρκγ'. Περί τοΰ έχθροΐς έπιτίθεσθαι (Της Σελήνης οΰσης Κριώ

Διδύμοις Καρκίνω — ώροσκοπούντων μετά και αστέρων).

Γ. 141ν. <ρκδ'.> Περί έπιθέσεως έχθρών (Σελήνης μόνης ουσης έν τοΐς

ύποτεταγμένοις ζωδίοις— δταν σύν τω του "Αρεως ή Σελήνη ή).

ρκε'. Περι τροπής (Δέον τηρήσαι τά από Αδάμ έτη — [Γ. 142ν]

τό δέ τέταρτον ψυχρόν και ύγρόν).

ρκς'. "Ετη μέγιστα και μέσα και έλάχιστα (Αστήρ Κρόνου

μέγιστα έτη νΓ — [ΐ. 143] έλάχιστα κε').

ρκΓ. Πόσα έτη μερίζει έκαστον ζώδιον και τά τέλεια έτη τών

αστέρων (Μερίζει δέ ό μέν Ύδροχόος — [Γ. 143ν] και γίνεται

ος'). Ιη ηιαΓ^. ποΐα α πα2 : περί δέ τών χρόνων — έχει έτη ρκ'.

ρκη'. Περι τής του κυνός έπιτολής. Εά.βΐυΓ ίηΙϊα. ϋββδΙ; ίη οοά.

ΓΙοΓ. 8.

ρκθ'. Περι μεταγγισμοΰ οϊνου (Οελήνης αύΕιφωτούσης —

ισχυροτερους έν θέρει).

ρλ'. Περί αίτήσεως χάριτος και δωρεών (Έάν παρά τινος θέλης

— μεγάλων και προς τέρψεις).

ρλα'. Έάν παρηγμένως τι αίτεΐς (Εύθυπορείτω Ζεύς — [Γ. 146]

άμφοτέροις προσθεΐναι).

ρλβ'. Μέθοδος του εύρεΐν έκ τής ώρας άρρεν ή θήλυ τό γεννη-

θέν (Λαβών τήν ώραν — [Γ. 146ν] ό "Ηλιος έν τω ζωδίω).

ρλγ'. Περι νόσων (Οί δέ άπό κλίνης — [ΐ. 150] φαύλων δέ

πονηρά).

ρλδ'. Ει ό ίατρός πολίτης ή Ξένος (Εί δέ έπί τοΰ ωροσκόπου —

[Γ. 150ν] τά δέ λοιπά μέσα).

ρλε'. Περί έμπράκτων ώρών καϊ όνείρων (Περί δέ έμπράκτων

ώρών — [Γ. 151ν] ή δέ λ' άνέκβατος). Ηοο οαρυΐ βΐ δβαυβη3

άβδυηΐ ίη οοά. ΓΙοΓ.

ρλς'. Περί όνείρων (Δέον λαβεΐν τήν ποστιαίαν — έως τοΰ

μεγάλω ω' η' [?]).

Ε. 152. ρλΓ. Διά πόσου χρόνου γίνεται τό αποτέλεσμα (Οκεπτέον έν

πάση καταρχή — [Γ. 152ν] φυσικήν περίοδον).

ρλη'. "Αλλως (Λάβε τήν διάστασιν τών μοιρών — πληροΰται

τό αποτέλεσμα).

ρλθ'. Έρμοΰ τοΰ Τρισμεγίστου μέθοδος μυστική είςπάσαν

καταρχήν έπιτήδειος (Προ πάντων — κτώμενον).

ρμ'. "Αλλως περί καρπών άπό φωνής τοΰ γέροντος (Τήρει

τήν ια' — έτος έκεΐνο λέγε εύθηνεΐν).

ρμα'. Περί τροπής ("Οτι έάν — [Γ. 157] και απλανών έχη φάσιν).

ρμβ'. "Αλλως ("Οτι ού μόνον τό έπόμενον — έπόμενον κεφά-

λαιον ένεργεΐν).
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Γ. 157. ρμγ'. "Αλλως ("Οτι ού μόνον την Οελήνην — [Γ. 157ν] ακριβώς

ύφ' ημών).

ρμδ'. "Αλλως ("Οτι οί έν ταΐς του Ηλίου τροπαΐς — ανταρσιών

έστι σημαντικός). Αϋα ίηδοΓ. ίη οοά. ΓΙοΓ.

ρμε'. Καθολική παραγγελία τών καταστημάτων Ούρου (Την

«Ρχήν — [Γ. 159] όψιμον). Εάίΐυηι ίη ϋαΙαΐ. Ρίοτ., ρ. 171 δ.

ρμς'. Ποΐοι τόποι τίνας αστέρας άπεκληρώθησαν (Ό μέν ωρο

σκόπος Έρμοΰ — ό δωδέκατος Κρόνου).

ρμλ'. Περί άγορασμοΰ Ίουλιανου. ΕάβΐυΓ ίη αρρβηώ'οβ.

Ε. 159ν. ρμη'. Πώς χρή γνώναι τό μέγεθος της ήμέρας, πόσων ωρών

μρ [ισημερινών ?] έστιν (Είσαγαγών είς τό κλίμα — μέρισον

παρά τον ιε').

ρμθ'. Πώς δεΐ εύρεΐν, πότερον ή Οελήνη έπί σύνοδον έρχεται ή

επί πανσέληνον ή από συνόδου έπί πανσέληνον (Έάν τό άπό-

γειον — [Γ. 160ν] έάν δε τό άπόγειον τοΰ Ηλίου ί [δίο άβδ. ίη

πιβάία ρ9^ίηα]). —

Ε. 161. ΠίναΕ τήσδε της βίβλου. Είς την Παύλου διδασκαλίαν περί

ων έγρα[ψεν]. ΝυηιβΓαηΐυΓ ίη Ιιοο ΙοΙίο οαρίΐα μβ', δβά οϋιη

&]Ιβπιιϊι Γοϋυπι, ηυηο αΙ>δοίδυηι, ΓβΙίςυαηι ίηάίοίδ ραΓΐβηι

οοηϋηβ&αΐ.

Ε. 162. Είς τον Παΰλον Ηλιοδώρου. ΟΓ. Οα(αί., I, 26, 57, IV, 81, βΐ

ίηΙΓα, ρ. 30, η. 1.

α'. Περί ποιότητος τών σχημάτων και είς τί συμβάλλονται 1

(Τό έΕάγωνον σχήμα — τή μοίρα έν ή έστιν).

β'. Τί έστι συναφή και απόρροια (Απόρροια δε κατά σώμα —

[Γ. 162ν] ταΰτα έχει ή παρουσα θεωρία).

γ'. Περί ποιότητος τών δ' σχημάτων (Έντεΰθεν τάς ποιότη

τας — [Γ. 163] ύπό κακοποιου συναιρέτου ή ου).

δ'. Περί άσυνδέτων και ασχηματίστων [ίη ίβχΐυ : περί έχθρών

πράΕις] (Η δέ τών άσυνδέτων — [Γ. 163ν] οί αστέρες και τά

ζώδια).

ε'. Περί ίσαναφόρων και όμοζώνων (Άλλά κάκεΐνο χρή σκοπεΐν

— [Γ. 164] και σχηματίζουσιν έαυτά).

ς'. Περί δεΕιών και άριστερών (Ού μόνον δέ τοΰτο — [Γ. 164ν]

τό δεΕιόν και άριστερόν).

Γ. Περί αναφορών και άποκλιμάτων (Χρή δέ προς τούτοις —

[Γ. 165] ώς έν τή θεωρία).

η'. Περί φάσεων και δύσεων (Ποιοΰνται δέ φάσεις — διχή

διηρημένης).

θ'. Περί τοΰ πότε έώος άνατολικός λέγεται και πότε στηρίζων και

Ιηδοπρΐιοηβδ βχ ίηάίοβ δυρρίβνί, ίά (ΐυοά ηοη ίαηι αάηοΐο.
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άκρόνυχος και προσθετης και εώος δυτικός και έσπέριος (Και

καλείται ή μεν έωα — οί ποιοΰντες αύτη τάς φάσεις).

Γ. 167ν. ι'. Περί έπιτολών και κρύψεων και προσθέσεων και αφαιρέ

σεων και περί πο[λευόντων?] (Ταΰτά τε έχει ή θεωρία —

[Γ. 168] φερόμενος προς τον "Ηλιον).

ια'. Περι συνοδικών αστέρων (Ουνοδικοί δέ γίνονται — [Γ. 168ν]

ή έν τω μεσουρανήματι).

ιβ'. Περί στηριγμών (Διάφοροι δέ οί στηριγμοί — [Γ. 169]

καταβλάπτει την γένεσιν).

ιγ'. Περί τοΰ πότε ό πατήρ βλάπτεται ή ό υιός (Αλλά ζητη-

τέον — [Γ. 170ν] ταΰτα έχει ή θεωρία).

ιδ'. Περί τοΰ πώς διαφέρουσιν οί στηριγμοί (Διάφοροι στηριγ

μοί — πλούσιον τό φώς).

ιε'. Περί των της Οελήνης σχημάτων |ϊη ΐβχΐυ πράΕις συν

θεώ ι'] (Τά δέ σχήματα — [Γ. 172] έκτης θεωρίας).

Γ. 172ν. ις'. Περί τών της Οελήνης σχημάτων προς τους αστέρας (Τοΰ

περί απορροιας λόγου — [Γ. 174] αύται αί φάσεις).

ιΖ'. Περί τοΰ ποΐος πνεύσει άνεμος (Ού μόνον δε — [ΐ. 174ν] ή

μετά χεΐρα λέΕις).

ιη'. Περί τοΰ κυρίου τής ημέρας και πολευοντος και διέποντος

(Τό τέταρτον τών από Διοκλητιανοΰ χρόνων — [Γ. 175ν] ή

μετά χεΐρα πράΕις).

ιθ'. Περί τών δωδεκατημορίων τών έπτά αστέρων (Τό δέ τών

αστέρων — [Γ. 177) τά τών αστέρων δωδεκατημόρια).

κ'. Περί τών κέντρων (Τά δέ τών κέντρων — έπί τών άλλων

κέντρων ποίησις).

κα'. Περί κλήρου και δωδεκατημορίων αϋτών (Λοιπόν λείπεται

ήμΐν — [Γ. 177ν] χωρίς έτέρου τινός).

κβ'. Περί τών ονομάτων τών έπτά κλήρων και ά σημαίνει

(Ούτος δέ ό θεΐος άνήρ — [Γ. 185] αϊτιος και αιχμαλωσιών).

Ιη ΐ. 179 ίη πΐΆΤ%. βδί πράΕις κγ'. — ΟΓ. Οαίαί., IV, ρ. 81 δ.

κγ'. Περί τών δώδεκα τόπων πώς καλοΰνται καί τί σημαίνει

(Τών δώδεκα τόπων — [ΐ. 191ν] έπί παντός αστέρος καθόλου).

κδ'. Περί τέκνων και τίνες οί τριγωνικοί δεσπόται και ποΐα τών

ζώων άσπερμα (ϋωπεΐν δεήσει τό ε' — [ΐ. 193) σπόριμος

λέγεται).

κε'. Περί πράΕεως (Ό περί πράΕεως λόγος — [Γ. 194ν] ταΰτα

(•χει ή παροΰσα θεωρία).

κς'. Περί άποκλιμάτων (Έπειδή τριχώς διείλομεν — [Γ. 195ν]

ταΰτα έχει ή παροΰσα θεωρία).

κΐ'. Περί τοΰ γνώναι πόση μοίρα τοΰ Ηλίου καί πάλιν τοΰ

ωροσκόπου και πότε ό "Ηλιος ανέρχεται τά βόρεια μέρη ή

νότια (Περί του γνώναι πόση — [ΐ. 197ν] τής πορείας).
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197ν. κη'. Περί μοίρας και δια πόσου χρόνου ανάγεται έκαστον

ζωδιον (Παραδους ήμΐν ό αστρολόγος — [Γ. 199] ή θεωρία).

κθ'. Περί ένιαυτοΰ και μηνός και ημέρας και ά σημαίνει (Διδά-

Εας ημάς — [Γ. 201] άπόστροφον αυτόν ειναι).

λ'. Περί ένιαυτοΰ (Υποδείγματος χάριν — [Γ. 202] εκ της είρη-

μένης μεθόδου).

λα'. Περι μηνός (Ούδέ ούκ [?] αρκεΐ — [ΐ. 282ν] τον μήνα).

λβ'. Περι ημέρας (Τήν δέ ήμέραν — έκείνης ζητοΰμεν).

λγ'. Περί ώρας (Τήν ώραν παράσχωμεν — [ΐ. 203] ή μετά χεΐρα

λέΕις).

λδ'. Περί τής κατά τρίγωνον μονομοιρίας (Ή κατά τρίγαινον —

[ίη Ιίπβ Γ. 20δν] κανόνιον τριγωνομοιρίας).

λε'. Περί τής αναγκαίας τοΰ ωροσκόπου μοίρας (Οκοπόν εχων

— [ΐ. 209] αΰτη ή μέθοδος). — ΟΓ. Οαίαί., IV, ρ. 82.

λς'. Περί τής άναδοθείσης ώρας (Οί δε έκ των δωδεκατημο

ρίων — [Γ. 209ν] κατά τήν σύλληψιν).

λζ'. Περί σπορίμου καιροΰ (Η δέ σύλληψις — [Γ. 210] πληροΰ

ται θεωρία).

λη'. Περί κλιμακτήρος και πόσα έτη τις Σήσεται (Έπειδή περί

τής τριγωνικής — [ΐ. 215] έν τούτοις ή θεωρία).

λθ'. Περί συνδέσμου €ελήνης (Έπειδή περί κλιμακτήρων —

[Γ. 216ν] ταΰτα έχει ή θεωρία).

μ'. Περί οίκοδεσπότου και χρόνων ζωής (Ό τοΰ οίκοδεσπότου

τρόπος — [Γ. 218ν] έν τούτοις ή θεωρία).

Θέσφατα μαντοσύνης Φοιβηίδος δρια [όργια?] τέχνης

Αστρολόγος Παΰλος μ' έδιδάΕατο τήδ' ένί βίβλψ. —

μα'. Περί των συνόδων καθώς λέγει ό Καπίσης έν τω δ'

βιβλίω (Λέγει ό Καπίσης — τοΰ Κρόνου και Διός).

μβ'. Περί εϋθηνίας είδών και κνιπείας από Οαρακηνικοΰ

βιβλίου μέθοδοι αύται μετεγράφησαν (Βλέπε τήν Οελήνην

και τον "Ηλιον — [Γ. 220ν] ό Κριός των προβάτων). ΟΓ. οοά.

Vβηβΐ. 5, Γ. 221 ; οοά. Αη^ϋο. 29, Γ. 198ν, σε'.

μγ'. "Αλλο ("Οτι [αυαβάαπι 1β[»ί ηβααβυηΐ] ένι ό κύριος τοΰ

ώροσκόπου — [ΐ. 221] τον χρόνον δλον).

μδ'. "Αλλο (Βλέπε τήν ϋελήνην — τά πλάγια ζώδια ζημίας).

με'.Άλλο ("Ιδε τον κύριον τοΰ ώροσκόπου — [Γ. 221ν] και τοΰ

Αίγόκερω).

μς'."Αλλο (Περί εύθηνίας και κνιπείας βουλόμενος — [Γ. 222] ό

κύριος τοΰ ώροσκόπου).

μΖ'. Από τοΰ τρίτου βιβλίου τοΰ Δωροθέου. ΕάβΐυΓ ίηΓΓα.

μη'. "Αλλο ("Οταν ό "Ηλιος πορεύηται — [ΐ. 223] γίνεται υπό

ανομβρίας).
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Γ. 223. μθ'. "Αλλο ("Οταν είσέρχηται ό "Ηλιος είς τό πρώτον λεπτόν τοΰ

Κριοΰ — [Γ. 223ν[ εί δέ λειψίψηφος, εύθηνίαν).

ν'. "Αλλο (Ίδε τον κύριον της συνόδου — [Γ. 224] οί δέ νότιοι

εύθηνίαν).

να'. "Αλλο ("Οταν ευρεθη ό "Αρης δηλωτικός — [Γ. 226] ώσπερ

και πρώτον έβλεπες).

<νβ'. "Αλλ>ο (Βλέπε είς την έναλλαγήν — [Γ. 226] υψώματος

εύθηνίαν). ΕχΐΓβπια Ιοϋα πιίββΓβ ΙαοβΓαΐα δυηΐ.

3. 0οά. ρΗί1θδ. ρ·. 179. — ΟΙιαΓΐαοβπδ, δαβο. ΧΙν/Χν, οπι. 22 Χ 14, ΰ. 135. —

Οί. Νβδδβ1, ρ. 102 βης. ; ΙιαηιΙιβοπιβ, VII, 186 (ουί βκΐ η. 47). — ΗαΙιβΐ Ιιίο οοάβχ

βυπιηιαηι δίπιίΙίΐικ1ίηβπι οιηι οοά. Μυΐίη. 11, ίΐα ΐαπιβη υ( ηβυΐβΓ α1) αΙΐβΓο ρβηάΙβΓβ

νίάβαΐυΓ. Οί. βϋαπι Νβαρο1. 19.

ΡΓαβπυΐΐίίυΓ ΙοΙίυπι δ0ιϊρίυΓα Γβοβηΐί οοηιρίβΐυηι ; ίη νβΓδο βχδΙαΐ :

Κλίμα πρώτον άναφοραι τοΰ δια Μερόης — μιλίων ρπε'.

Γ. 1-2ν. ΠίναΕ της παρούσης βίβλου α άυώυδ πιαηίΙ)υδ δοπρΙυδ βΙ

οοηιρΙυπουδ αοΜΗαηιβηίίδ αυχίυδ.

Γ. 3. Αριστοτέλους περί κόσμου.

Γ. 10ν. ΤαουΙα νβηΐοΓυηι ουηι βχρίίοαΙίοηβ.

Γ. 11ν. Οχόλιον Πρόκλου ούρανοδρόμου (Περί ανατολών και δύσεων

οίστρων είπεΐν — ύδροχόος ιχ). ΟΓ. Οαίαί., IV, οοά. 19, ΐ. 384.

Γ. 12. Ταυτί μεν έγνως και μαθών ουτω νόει · Δέκα περίττευουσιν

ήμερών δρόμοι (ΈΕ Ώρίωνος και Φύσονος προς Κύνα — Ογώ

τό λοιπόν, μή θολώσω σοι γράφων).

Γ. 12ν. Περί μαθηματικής Ιι^υΓαβ βΐ ραυοα νβΛα.

Γ. 13. Κλαυδίου Πτολομαίου κεφάλαια της αστρονομικής τέχνης

(Ούτος ό Πτολομαΐος κατά τους Ανδριανοΰ [βίο] μέν ήνθησε

χρόνους — και ιστορίας άναγράφοντι). ΟΓ. ΒοΙΙ, ΒΙηάίβη ϋ&βτ

0Ι. Ρί., ρ. 53.

Προοίμιον πρός τινα Οϋρον έαυτοΰ φίλον βΙο., (ϋβδ. Γ. 28ν ίη

Γιηβ οαρίΐίδ περί υψωμάτων ίη νβΛο ταπεινοΰται) = ΤβΙτ(ώ.,

Γ. 11ν βά. 1535.

Γ. 29. Περί σινών και παθών σωματικών τε και ψυχικών ("Οταν ουν

ή Οελήνη — [Γ. 30ν] και τό τών παθών εύκίνητον). δυηΙ ΡΐοΙ.,

Γ. 38ν-44ν, δβά αάπιοάυπι οοηίΓαοία.

Περί ένεργείας τών Ζ' πλανητών άλλήλοις κοινωνησάντων (Ό

μέν ουν Κρόνος και ό Ζευς — [Γ. 31ν] τάς ανέσεις τών συμπτω

μάτων άπεργαζομένων). ΟΓ. ΟαίαΙ., IV, οοά. 11, ΐ. 30ν, οοά. 19,

Γ. 387.

Περί τών ιβ' ζωδίων και τών Ζ' πλανητών και τών συνεργου-

σών αύτοΐς βοτανών (Ό ζωδιακός κύκλος μεμορφωμένος

έστίν — [Γ. 32ν] στροφους και έδρας πυρακτωμένους ίάται).

ΟΓ. ΟαίαΙ., IV, οοά. 11, Γ. 31ν, οοά. 19, ΐ. 387ν.
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Οχηματογραφία των πλανήτων και των ζωδίων. Ταί)υΙα.

Γ. 33. Έπίσκεψις των ζωδίων ακριβής. Μαηυδ Γβο. α(Μ. Πτολομαίου.

ΤαυυΙαβ.

Γ. 34, 35 Γι^υΓαβ. Οχήμα των ιβ' ζωδίων τετράγωνον, τρίγωνον, έΕά-

γωνον, διάμετρον. Οχημα της Ουρανίας σφαίρας τοΰ υπεργείου

και τοΰ υπογείου. Περί των Γ πλανητών και των ιβ' ζωδίων

της ουρανίου σφαίρας.

Έρμηνεία έκ των ημετέρων (Έν κύκλω τό πάν περιέχει ό

ουρανός — και αδιάπτωτα).

δίηβ ΐίΐυΙο. (Έπτά δέ ζώνας, φησίν — [Γ. 36] την Οελήνην).

δίηβ ΐίΐυΙο. (Φασί τις των πάλαι σοφών πάντες — και Έρμου

λεγόμενος).

δίηβ ΐίΐυΙο. (Ό δέ Πυρόεις — και οί τούτων μήνες). Εηυιτιε-

ΓαηΐυΓ .<ηη^υΙοπιηι βί^ηοπιπι ηιβηδββ. δβαυυηΐυΓ ναπα οαρίΐα

ρβΛΓβνία ίηδοπρϋοηβ οαΓβπίία, νβίυΙ. οίκοι τών πλανητών

είσιν ούτοι — [ΐ. 37] ήγουν κατά διάμετρον.

Πώς οφείλεις ευρίσκειν τήν μοΐραν τής τών φωστήρων συζυ-

' γίας (Απόγραψαι τάς κατά τήν κθ' τής Οελήνης έποχάς — ήν

αν έθέλεις Ηλίου και Οελήνης).

Γ. 37ν. Οελίδιον απλανών και πλανητών σημασιών βΐ αϋαβ ΆξητΆβ,

νβίυΐ δρια κατά Αιγυπτίους βΐ δρια κατά Πτολομαΐον

{ΤβίταΚ, I, 18).

Γ. 38ν. Ωροσκόπος Ύδροχόω β' ιβ' οϊκω Κρόνου — τό δέ σχήμα

τοΰ θεάματος [δοΓ. θέματος] καταγράφεται ουτως : ίη ΐ. 39

Γ. 39ν-40ν ΐαυυΙαβ XII βί^ηα ουηι άοπηουδ α1Ιίΐυ(1ίηί]3υβ άβίβοίίοηΛυδ

άβοαηίδ ΐπ&υβςυβ £βηβπί)υδ τριγωνοκρατόρων βΧΓιίυβηΐββ;

άβίηάβ έτερον σχήμα σφαιρικόν Πτολεμαίου.

Ε1. 41. Ηίπο οαρϊία ηυηιβΓαπ ίηοίρίυηΐ. α'. Έκ τών Αντιόχου

θησαυρών έπίλυσις και διήγησις πάσης αστρονομικής τέχνης.

ϋΓ. Οαίαί., I, 140 βφ}., υοί ΒοΙΙ πια^παπι ρ^Γΐβιτι Γΐυίυδ Η&π

βάίάίΐ; Ιιίο οοάβχ πιαχίηιβ ουηι Γ [οοά. Μοηαο. 287] οοηδβηΐίΐ.

Οππΐΐίΐ οαρ. 13, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30-37, 39-41. Ροβΐ

οαρ. 44 δβςυιΐυΓ : Περί άποκλιμάτων (Ό μεν ωροσκόπος δηλοΐ

τήν πρώτην ήλικίαν — ως έχει ή δωδεκάτροπος); ΐυιπ Ιιαυβΐ

οαρ. 47-49 ουηι αάάίΐαπιβηΐο [αΓ. ΒοΙΙ Άά ρ. 163, 1. 19] : γίνεται

ούν σύνοδος πάντων τών αστέρων δι* ετών ροε' κατά τήν

α' μοΐραν τοΰ Καρκίνου ή τήν πρώτην μοΐραν του Λέοντος

γίνεται έκπλήρωσις, έπί δέ τοΰ Καρκίνου γίνεται κατακλυσμός

έν μέρει [μέρη οοά.] του κόσμου. Τυιτι Ιιεώβΐ οαρ. 52-53 (άββ.

δωροφορούντων = ΒοΙΙ, ρ. 164, 1. 21). Νυπιβπ αάδοπϋυπΐυΓ

α'-κθ'. δβςυβηΐία αυοςυβ υβςυβ αα. Γ. 65 Αηϋοοηί βυηΐ.

ΟΓ. ϋαΐαΐ, IV, οοά. 11, Γ. 51 δδ.
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Γ. 52. λ'. Από του πολεύοντος και διέποντος (Κρόνου πολεύοντος —

[Γ. 52ν] έπιληπτικόν ή θεοφορούμενον ποιεΐ).

λα'. Οελήνης κλίματα καθολικά (Οελήνη Οκορπίω [?] ή Ίχθύσιν—

και έπισυνάπτη κακά).

λβ'.Περί σινωτικών μοιρών (Ονωτικαι δέ μοΐραι τών ζωδίων —

[ΐ. 53] από μοίρας κς' έως κθ').

λγ'. Περί φαλακρών ποδαλγών και μαινομενων και άσελγών

και έμπαθών καί μεθυσων (Οί Λεοντιανοί και Παρθενιανοί —

[Γ. 53ν] και κιναιδίζοντες τοΐς ήθεσιν).

λδ'. Περί δεκανών άσελγοποιών έν οΓς ή Αφροδίτη και οϊ

λοιποί (Η Αφροδίτη Έρμοΰ δεκανώ πρώτω — [Γ. 54] συστοί-

χως τω παντί).

λε'. Περί Οελήνης σχηματισμούς (βϊο). ¥Ί%\ιτΆβ.

Γ. 55. λς'. Περί σχηματισμου [-ούς οο<ί.] Οελήνης και έκλείψεως

Οελήνης και Ηλίου μέγιστον κεφάλαιον (Πάσα Οελήνη έκλεί-

πουσα ή ά'ρχεται πάσχειν — [Γ. 57ν] και ό έπίκυκλος δηλοΐ τό

μήκος). ΟίΐδίυΓ ΡΐοΙβηιαβί σύνταΕις. ΙηίβΓ Ιϊ. 56 βΐ 57 ίηδβ-

Γβηάυτπ οδΐ Γ. 118, υ I νία.ίΐ ΒοΙΙ.

Γ. 58. λΓ. Περί τών ιβ' ζωδίων και πορειών τοΰ Ηλίου και κύκλων

αύτοΰ (Μηνί Ίανουαρίω, άβδ. ίη %υΓαδ).

Γ. 59ν. Οφαΐρα ούρανία. Γί^υχα ΐοίαπι ρα^ίηαιΠ οοπιρίβηδ βΐ λύσις

αα. βαηι ρβιΊίηβηδ.

Γ. 60ν. λθ'. Κανόνων τών δ' άνεμων και τών κδ' βαθμών βΐ λύσις.

ΡοδΙ ΐ. 60 Ιαουηα, φια Ιιαυδΐα δυηΐ οαρίΐα Ιιαβο (ΒοΙΙ, ΒρΗαοτα,

ρ. 52 δφ) :

<μ'. Περί τών παρανατελλόντων τοΐς ιβ' ζψδίοις.

μα'. Περί άστέρων ανατελλόντων καί δυνόντων έν τοις ιβ' μησί

τοΰ ένιαυτου.

μβ'. Περί της τοΰ Κυνός έπιτολής και της προγνώσεως τοΰ (βίο)

έΕ αύτοΰ συμβαινόντων>.

Ε. 61ν. μγ'. Περί τών προς τους Ζ' πλανήτας αστέρας συναφών της

€ελήνης (Οελήνη έάν συνοδεύουσα τω Κρόνψ — [ΐ. 64] την δέ

έβδόμην Κρόνου). διΛδθπΙ>ίΐυΓ &Γβνίδ ηοΐυΙα : Ίστέον δτι τή

πρώτη ήμερα...

Ε. 64. μδ'. Περί τών Γ πλανωμένων έν έπιτομή έκ τών Αντιόχου

(Ό Κρόνος αρχειν λέγεται τών χρονίων πραγμάτων — [Γ. 65]

ύπομένειν φαίνεται πάθος). ΡοδΙ ίηδβΓΐυηι βδΐ οαρίΐυΙυιη

"Ετερον πάθος έκλείψεως Οελήνης (Γίνωσκε ουν δτι έπά-

νωθεν — τόν ϊδιον δρόμον πορεύεται).

•Γ. 65 ροδΙ οΓηαηιβηίυπι : α'. Έκ τής Ηλιοδώρου1 αστρονομικής

1 Ηβ1ιΌάθΓί οοιιΐβχΐυβ, ςυδίβπι Ιιίο Ιιαοβπιυβ, αάΊηοάυηι άί&βτΐ α1ΐ βο ςιιί βδΐ ίη

οοά. 2, ΐ. 161 βςς. Εΐ ςυαπιςυαηι ρέηουίοδυιη ββΐ οοηίβοΐυΓαπι ΓαοβΓβ, αηΐβςπαιη
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διδασκαλίας κεφάλαια διάφορα (Οινάντησις μέν έστιν δταν —

έπιφοραι αί μέγισται).

Ρ. 66. β'. Περί φωσφορίας (Φωσφορίαι λέγονται — τή καθ' ημάς

, θαλάσση).

γ'. Περί διαμετρήσεως ("Οτι αί διαμετρήσεις αύται — τό της

Οελήνης κύρτωμα).

δ'. Οχόλια διάφορα ("Οτι ή Οελήνη χαίρει συνάπτουσα ;—

[Γ. 66ν] και μεταβάλλεσθαι).

ε'. Περί δεκανών ζωδίων (Δεκανώ α' Κριος ποιεΐ κινδύνους —

[Γ. 68] τέκνοις άρρενικοΐς λυπουμένοις). Εάίΐυπι ίη Οαίαί., IV,

, ρ. 152.

ς'. Περί χροιάς σωμάτων (Έάν ό της Οελήνης όριοκράτωρ —

οία έν τή Αφροδίτη).

Γ. Περί της του Ηλίου κινήσεως και τοΰ μαθεΐν, έν ποίω

ζωδίω και μοίρα έστίν παχυμερέστερον (Την άπό ζωδίου έπί

ζώδιον κίνησιν — [Γ. 68ν] Ηλίου είναι λέγε).

η'. Περι τοΰ πολεύοντος και διέποντος ("Οτι τον πολεύοντα

και διέποντα — [ΐ. 69] όμοίως έχει ή ακολουθία).

Ε". 70. Παύλου ΆλεΕανδρέως έπίσκεψις αστρονομική. α'. Περί

των ιβ' ζωδίων έπίσκεψις (Ίστέον δέ δτι τό ζώδιον — [ΐ. 72]

, σελίδιον [ΐεώυΙα] των ιβ' ζωδίων). ΟΓ. ΟαίαΙ., IV, οοά. 19,

Γ. 379ν βΐ ρ. 133.

Γ. 72ν. β'. Περί αίρέσεως και δορυφορίας ("Οτι ή τοΰ Ηλίου —

' "Αρεος φαΰλος).

γ'. Περί δεκανών ήτοι πρόσωπων των Ζ' αστέρων ("Οτι οί

δεκανοί — ευρεσιν και κανόνιον : ςυοά δΐώίοίΐυΓ).

Ρ. 73. δ'. Περι τους της Οελήνης σχηματισμούς (βίο) ("Οτι τά της

Οελήνης σχήματα — [ΐ. 73ν] συναφής έχουσι λόγον).

ε'. Περι άνέμων προγνώσεως ("Οτι δυνατόν έκ τών αποριών —

[Γ. 74] και πλεΐστα βραδύνει). = ΟαίαΙ., IV, οοά. 11, ΐ. 82.

ς'. Περί δωδεκατημορίων ("Οτι τό τών αστέρων δωδεκατημό-

·' '. - ριον — [ΐ. 74ν] έμπαθεΐς ή έπισινεΐς). = Ιύιά., ΐ. 82ν.

Ζ'. Περί τών ιβ' τόπων τών άστρολογουμένων ("Οτι τών

ιβ' τόπων — [Γ. 77] και έρμηνέας γηΐνων πραγμάτων).

η'. Έπίσκεψις περι τεκνογονίας (ϋ<οπεΐ<ν> δεΐ τό ε' — [ΐ. 78]

τοΐς προειρημένοις τόποις).

θ'. Περί τοΰ της Οελήνης συνδέσμου (Ό της Οελήνης σύν

δεσμος — [Γ. 78ν] τών Αίγυπτίων έτεκμήραντο).

Καβο βαϋΐα δίηΐ (ςυαβ πιοχ βάϊΐυηι ίΓί βρβΓαηιυδ), ΐαιηβη άυοπιπι Ηβ1ίοάοπ ΠοΓο-

πιπι Γβ1ίςυίαβ ΐβηβνβ νί(ΙβτηυΓ; ςυοπιπι αΙΐβΓ Γυίΐ ΈΕήγησις είς τόν ΤΤαΟλον β

τβπδ «Ηιβΐαηβ 1βοΐίοηί1)υδ άβ ΡαυΙί ΗΒβΙΙο Ηαϊ>ίΐίβ, αΙΐβΓ Διδασκαλία αστρονομική

ίηΐΓοάυοΐίοηβπι ίη 3βΐΓοΙο^ίαπι θΦηϋηβηβ.
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Γ. Περί πολέμου ("Οταν Κρόνος περιέχων — τοΐς πολεμουμέ-

νοις).

Γ. 79. Ίουλιανου Λαοδικέως έπίσκεψις αστρονομική. α'. Ό περί

καταρχών λόγος... Οαρίΐα Ι-ΙΠ,βά.Ουπιοηΐ, (7α<α£.,ΐV,ρ.103 δδ.

Γ. 80ν. β'. Περί έποχών και κέντρων και κλήρων τών ΐ πλανωμένων

αστέρων.

Γ. 83. γ'. Περί της τών μετεώρων σημειώσεως Ηλίου Οελήνης και

αστέρων. ΟΓ. ΡΐοΙ, Τβίταύ., II, 14; ΗβρΙιαβδΐ., I, 25.

Γ. 84ν. δ'. Περί τοΰ πώς δεΐ ευρίσκειν την περιφέρειαν έκαστης ημέ

ρας και ώρας ίσημερινάς και ώριαίους χρόνους (Γνώθι τον

'Ήλιον — κατά την Ζητουμένην ήμέραν). = Οαΐαί., IV, οο(1. 11,

ΐ. 84ν.

Ρ. 85. ε'. Πώς όφείλομεν ευρίσκειν, πόσαι ήμεριναι ώραι άναλογοΰσιν

έκαστη νυκτί και πόσοι ώριαΐοι χρόνοι (Εύρόντες κατά τήν

ϋητουμένην ήμέραν — ώρας μεσημβρινός).

ς'. Πώς όφείλομεν ευρίσκειν τό πλάτος έκάστης πόλεως

(Αφαιροΰμεν τό μεσημβρινόν — της αύτής πόλεως).

Ζ'. Πώς οφείλεις ευρίσκειν τό μεσημβρινόν υψωμα έκαστης

ήμέρας (Είδες τήν έποχήν — [Γ. 85ν] κατά τήν ζητουμένην

ήμέραν). = Ιυίά\, ΐ. 84ν.

η'. Πώς οφείλεις [-ειν οοά.] εύρεΐν ήν έπέχει [-χειν οοά.] ό

"Ηλιος μοΐραν έν τω άνατέλλειν αυτόν (Λαβών τό ώροδρό-

μημα — έν τό [βίο] άνατέλλειν αυτόν).

θ'. Πώς οφείλεις [-λειν οοά.] εύρεΐν ήν έπέχει [-χειν οοά.] ό

"Ηλιος μοΐραν έν τω δύνειν αυτόν (Λαβών τό ώροδρόμημα —

έν τω δύνειν αυτόν).

Γ. Πώς όφείλομεν πηγνύειν τους αστέρας έν οις ψηφίζομεν

διαθέσεως (βίο) (Λαβών τό ώροδρόμημα — [Γ. 86] έποχή τοΰ

αστέρος).

ια'. Περί τής ακριβους μοίρας της ζητουμένης συζυγίας (Ζήτει

πρώτον τάς — τής ζητουμένης συζυγίας).

ιβ'. Περί έκλήμψεως (βίο) 1 Ηλίου (Εί βούλει γνώναι — [Γ. 87ν]

οί διακεκριμένοι δάκτυλοι).

ιγ'. Περί τών ωρών τής έκλήμψεως (Εί βούλει γνώναι — και

τήν άνακάθαρσιν).

ιδ'. Περί τοΰ γνώναι τήν έποχήν τοΰ Ηλίου (Λάμβανε τά

όμαλά κινήματα — [Γ. 88] έκεΐ λέγομεν είναι ό "Ηλιος).

ιε'. Περί του γνώναι τήν έποχήν τής Οελήνης (Λαμβάνομεν τά

όμαλά κινήματα — [Γ. 88ν] τής Οελήνης έν τω ζωδιακψ).

ις'. Περί τής τών ε' αστέρων κατά μήκος ψηφοφορίας (Επί

1 δίο βΐίαπι Ρδ. ΑοΓο αά ΗοΓαΐ., ρ. 54, 12, ΚβΙΙβΓ : ραΓαΙβπιρβίη = παρόλειψιν.

Οί. \ν. δΛυΙζβ, ΟΓΐΙιο^ταρΜοα, ΜαΛυΓβ, 1894.
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μέν τών τριών αστέρων — [Γ. 90] του τρίτου τόπου καλώς

έχρησάμεθα).

]?. 90. ιΓ. Περί της τών ε' αστέρων έώας ανατολής και εσπερίας ανα

τολής (Ίδίως δέ καθ' έκαστον — [Γ. 90ν] συνίστανται τον

ορίζοντα).

ιη'. Περί νεφελών επίσκεψις. Εάίΐυπι ίη ΟαΙαί., IV, ρ. 110.

Ε. 91. ΝοΐυΙα (1β αφια.

Γ. 9Κ ΝοΙυΙα άβ οοβαηο. Οΐ. ΟαΙαί., IV, οοά. 11, Γ. 88ν.

Γ. 92. Κανόνιον περί της κινήσεως τής Οελήνης, πώς κινεΐται από

ζωδίου είς ζωδιον. Τα1>υία ; ιτιαηυδ Γβο. Βΐώίβοίΐ : Ησίοδος

λέγει- είσιν αύται χρήσιμαι ήμέραι... Οΐ. ΟαΙαί., IV, οοά. 19,

Γ. 393.

ϊ\92ν. Κατά Παΰλον άστρολόγον. Περί τους τής Οελήνης σχημα

τισμούς και ονομασιών (α' γέννα- β' φωσφόρος, ροδΙΓβηιο

%πηι). ΟΓ. δυρΓα Γ. 73, ίπΙΓα Γ. 98.

ί\ 93. Οχήμα ούρανοΰ Πρόκλου ούρανοδρόμου (Τό μέν ουν άνωθεν

τής γής — ώς και τό άνωθεν. Γί^υτα). = ΟΓ. δορΓα Γ. 11ν;

ΟαΙαί., IV, οοά. 11, ΐ. 91.

Γ. 93ν. Παύλου ΑλεΕανδρέως έπίσκεψις αστρονομικής τέχνης

(Όρθή σφαΐρα μεσουρανήση πάντα άχή [βίο] : ΐα1>υίαβ).

Γ. 94ν. Έπίσκεψις ακριβής- δρόμημα ώριαΐον Ηλίου και Οελήνης

Κλαυδίου Πτολομαίου. Τα&υΙαβ.

Γ. 96. Έκ της [?] Ηλιοδώρου αστρολογικής [?] ε Έπίσκεψις

τών Γ πλανητών πώς κυριεύουσι τάς Ζ' ημέρας τής έβδομά-

δος και τάς ιβ' ώρας (Τή α' κυριεύει — κακοποιοι καθεστήκα-

σιν). ΕάίΙυηι ίη ΟαΙαί., IV, ρ. 136.

Γ. 96ν. Ωροσκόπων τών ιβ' μηνών σημειούμενον δια τοΰ ηλιακοΰ

φωτός και [δοΓ. διά] τής κείρας [ρΓο χειρός] ένός έκαστου και

διά τών πελμάτων εύρισκόμενον [-ομένων οοά.]. ΤαουΙαβ.

Γ. 97ν. Ψήφος Πυθαγόρου σοφιστοΰ (Πολλά καταμαθών και πολλά

πειρασθείς — τής νίκης τον αυτόν τρόπον). == ΟαΙαί., IV,

οοά. 18, Γ. 274.

δβοιυβηΐία βχ ειϋο οοάίαβ ίηίαΐα δυηΐ.

Γ. 98 ίηοίρίΐ ίη πΐ6(ϋο βηυηΐίαΐο : τό κλαπέν εύρεθήσεται, ό γεννηθείς

έπίορκος έσται — και τά έν οίκω πράττειν. Γυίΐ οαρυΙ άβ Ευπα

ίη ΑΓίβΐβ ροδίΐα.

δίηβ ΙίΐυΙο. (Τής Οελήνης οΰσης έν Ταύρω — [Γ. 99ν] τρόφιμα

ευτυχέστερα).

Έτερα έπίσκεψις σεληνιακή. Η α' γέννα (Τής Οελήνης ή πρώτη

ημέρα — [Γ. 101] και τούς έκλειπτικούς). ΟΓ. βυρΓα Γ. 92ν. Εάί-

ΐυπι ίπ ΟαΙαί., IV, ρ. 142 δδ.

Έτέρα μέθοδος σεληνιακή περί τών τής Οελήνης προγνώσεων

οοϋ. νι. 3
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Μελάμπους τοΰ αστρολόγου (Έν τω Μαρτίω ή Οελήνη —

[Γ. 102] φθορά<ν> κτηνών δηλοΐ)1.

Γ. 102ν. Περί των Ζ' πλανητών (Φασίν γοΰν οί αποτελεσματικοί —

[άβδ. ίη Ιιυηα, Γ. 103] και μη έχων στέγην ταυτότητος). ΕάίΙιιπι

ίη Οαΐαί., IV, ρ. 1 14, ά\Ίά Ιοπηα.

Περί τών άνακυκλισμών ούρανοΰ και γης και τών έν αύτοΐς

[-ών οοά\] (Ό κύκλος τοΰ ούρανοΰ — [Γ. 103ν] ό κύκλος της

ίνδικτιώνος). Τυπι &Γβνίδδίηιειβ ηοΐαβ, αυαπιηι υΙΐίηια : Αί

έπακται άνακυκλίονται — [Γ. 104] και μία έκαστη μοΐρα έ'χει

φαρσάγγια .αδω'.

Πώς δεΐ εύρίσκειν τόν θεμέλιον της Οελήνης (Ανάλυε τάς

τΕε' ήμέρας — [Γ. ΙΟδ] ώρας τόσας και λεπτά τόσα).

Γ. 105ν. Και αλλως ("Οταν θέλεις εύρεΐν τό θεμέλιον — δις και τρις

Φεβρουάριος).

Πασχάλιον μετρικόν άρχον [οντ οοά\] άπό τοΰ νομικοΰ (Είς τόν

α' κύκλον — [ΓοΙ. άβδ. ίη ηιβα.ία δβηΐβηΐία] έως άπρηλλ [Απρι

λίου ?] τάς).

Γ. 106 α πιαηυ άίνβΓδα : Τό πρώτον θεμέλιον της Οελήνης — πρώτων

θεμελίων.

Γ. 106ν. Γοπηυίαβ πια^ίοαβ συαπιηι βρβοίηιβη ίη αρρβηάίοβ βάβΐυΓ.

Γ. 107. Ψήφος μετρικός έναρΕις άπαΕάδων. ΤαουΙαβ, άβδ. Γ. 109ν

... άρίθμοι [?] ώ φίλε μοι τά γεγραμμένα, ειθ' οΰτως και έτερα

άόκνως μάθης.

Γ. 110 αο αΙία ΓυΓβυβ ηιαηυ : Πέρσου φιλοσόφου και αστρονόμου τοΰ

Μαζουνατή έπίσκεψις ή παροΰσα παρατηρήσιμος (Δει σε

γινώσκειν δτι ει τυχοι — αληθές ούκ οϊδειν). ΟΓ. βάίΐ. Οαΐαΐ.,

IV, ρ. 119.

Α1ία ΓυΓδυδ ηιαηυδ : Περι αστέρων ποιοΰντα τάραΕιν και κίν-

δυνον εις την [?] ύπ' ούρανόν ή δμβρους ή πυρκαϊάς η σημεΐά

τινα- είσίν γάρ και αί αύται ήμέραι παρατηρήσιμοι. Εάίάβπιηΐ

ΜαΓΐίηί βΐ Βαδδί ίη Οαίαί., IV, ρ. 145.

Παρατηρητέον ουν και περί φλεβοτομίας — ποιεΐ πλυνθωρικά

[δ0Γ. πληθ-] πάθη.

Γ. 111. "Ηρωνος μέν είσαγωγή τών γεωμετρουμένων = οοά.

Νβαροί. 19, ΐ. 466.

Γ. 114ν. Περι σημείων γεωμετρικών.

Γ. 117ν ναΓία αδΙΓοηοηιίοα α.β αηηί ίβπιροΓβ βΐ α.βΓβοΐίοηίουδ.

1 Εάίΐπβ βδΐ Μβίαηιρυβ ίη ΟαΐαΙ., IV, 110, β οοάίοίΒυβ Μυίίηβηδί Μοηαοβηδί Νβα-

ρο1ίΐαηο; ηοβΐβΓ οοάβχ ουηα ΝβαροΙίΐαηο πιΆ%ηα ίαπιί1ίαηΐαΐβ οοηίυηοΐυδ βδΐ νβΙ

ιάβο, ςυοά ίη ρπηιίβ ΐηΒυβ ραΓα^ΓαρΙιίβ ρΓο βί^ηί9 πιβηδβδ ροβυίΐ. 8βά βίίαπι ίη

βίη^υΙίδ νβΓΙιίδ αάβο ουηι βο οοηββηΐΐΐ, υΐ ίηυΐίΙβ οΙυοαηιαβ Ιιίο ναηαηι βίυβ Ιβοΐίο-

ηβπι βχδοπΒβΓβ.
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Γ. 120. Ποίω τρόπω ή ψυχή τοΰ σώματος χωρίζεται.

ϋβ ιηβηδυηδ ηοηηυΙΙα.

Γ. 122ν. Περί ζωής και θανάτου (Μάθε πότε κατεκλίθη ό ασθενών —

κΓ κθ' λ' θάνατος).

Άλλως (Ψήφισον άπό τόν Ίούλιον — κθ' λς' κε').

δίηβ ΐίΐυΙο. (Ό άσθενήσας έν ήμερα — εν ήμερα ή δ').

Γ. 123. Περί καλανδών πρόγνωσις Αντιόχου (Έάν γένηται κάλανδα

τη α' ήμερα — πηγών και ποταμών κίνησις).

Γ. 123ν. Ιπποκράτους περί καιρών πρόγνωσις (Περί δέ τών ώρέων

ήν μέν ό χειμών — ένίοισι δέ και μελαχολίαι [βίο], [άΜά ιηαη.

δυΜίάίΐΙ και κόριζαν χρονίαν φέρει).

Γ. 124-135ν α ηιαηυ ρβΓδρίουα δαβο. XIV οοηδοπρΙα οοηϋηβηΙ ΓοΓ-

ηιυΙαδ πια^ίοαδ δαίοπιοηί ΐπΰυΐαδ; ίηο. ίη πιβάίο βηυηΐίαΙο

έάν [?] μη εΐδωσι ταύτης, ού μή προβλέποντες — άβδ. της

αύτής πλήρωμα στάσεως. δρβοίηιβη ίηΙκι βάβΐυΓ.

4. Οοά. ρΜθβ. 8Γ· 262. — ΟΙιαΓΐαοβυβ, δαβο. XV, οηι. 22 χ 15, β. 217. — ΟΓ.

ΝβδδβΙ, ρ. 135 ; Ιιαπι&βοίυβ, VII, 546 (ουί ββΐ η. 135).

Γ. 1. Προς τό είδέναι τόν έρωτ... πόσος χρόνος έναπελήφθη της

ζωής αύτοΰ ("Οταν έρωτήση τις — ού βλέπει, άποθανεΐται)

Περί πολυζωίας και όλιγοζωίας (Έάν ό ταλήλ εις κέντρον —

[Γ. 1ν] ή ώς ώραν).

Περί τοΰ είδέναι τινά, πόσοι χρόνοι παρήλθον αύτόν και

πόσον χρόνον εστίν (Όπηνίκα τις έρωτα πόσοι — [Γ. 2]

ς"' ήμέρας ζήσεται και ού πλέον).

ρμε'. Περί του δευτέρου ζωδίου και τών έν αύτώ ερωτημάτων.

Έάν τις έρωτήση δτι έγώ = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. κδ'; οοά.

Αη^βΙίο., 29, Άά Γ.' 208, οαρ. σιθ'.

Γ. 3. Είς τό γνώναι τόν έρωτώντα εί εύκόλως κταται πράγμα ή

δυσκόλως (Βλέπε τόν ταλήλ του ωροσκόπου — [ΐ. 3ν] ουδέ εις

αύτόν πράγμα £λθη) = οοά. Μβά'ιοΙ., οαρ. κΓ; οοά. Αη^βϋο.,

οαρ. σκ'.

ρμΓ. Είς τό γνώναι τό ποσόν του πράγματος ("Ορα έάν ό

1 Ουηι οοάβχ ίηοίρί3ΐ α οαρ. 142, ραΐβΐ αυΐ ηοηηυ11αδ ίο1ίοπιπι οοπιρα^βδ ρβηβδβ

αιιΐ 1ί1)Γαπυιιι ορυβ ατηρίυπι ίΜ άβδοπ1)βΓβ οοβρίδββ,ιΛί έρωτημάτων ίηίΐπιπι ήβ1)αί.

Ιάβπα ορυβ βχΐαΐ ίη οοά. ΜβάίοΙ. 11, υΜ ςυοά Ιιίο βδΐ (νβί βδββ άβΒβ&αΐ) οαρ. 142 ββΐ

κγ'; βχ ΑΓα1)υπι δαρίβηΐί3,άβάυοΐυηι βδββ ί11ίο εκ1ηοΐανίΐ α1ίςιιίδ, ίάβπιςυβ νβ1 βχ υδυ

νοοίβ ταλήλ οο^ηοβοβΓβ Ιίοβΐ. ΑοουΓαΐίυβ Ιιυηο οο(ίίοβπι ουηι ί11ο οοπιραιΈιΓβ ηοη

Ιίοβΐ, ηίδί υΐΓυπιςυβ βίπιυΙ βχαππηβδ ; δβά ΠΙυά ρβΓβρίουυτη βδΐ, άίνβΓβα βχοβΓρΐα

βίυβάβηι ορβπβ Ιιίδ οοάίοί1ηιβ οοηΐίηβπ. Ναπι βΐ οαρίΐυηι οπίο βΐ ίηβοπρΐίοηβδ Ιιανιά

Γα.Γο ίηΐβΓ δβ άϋΤβπιηΐ βΐ Ηίο ςυ3βόαηι άββυηΐ ςυαβ ίΜ βχΐαηΐ. — Μα^ηα βχ ραΓΐβ

οοηδρίΓ3ΐ Ιιίο οο(ίβχ ουπι οο11βοΐαηβίδ ςυαβ ίϊ. 152 δδ., οοά. Αη^βΗα 29, βαβο. XIV

ίηνβηίυηΐυΓ, άβ ηυϋ>υβ ίη Οαΐαίορο ΙΙοτηαηο α^βπιυβ.
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ταλήλ — άπελπισμόν τοΰ πράγματος) = οοά. ΜβάΊοΙ., οαρ. κη';

οοά. Αη^βΠο., οαρ. σκα'.

Γ. 3ν. ρμη'. Περι ρόγας και δωρεάς βασιλικής (Εϊπερ τις έρωτα εϊ

έλθη — [Γ. 4] εί δέ τοΰτο ούχ εύρεθή, άπέλπιζε) οοά.ΜβάίοΙ.,

οαρ. κθ'; οοά. Αη^βΠο., οαρ. σθ'.

ρμθ'. Περι τοΰ γνώναι εί έχει τις έλπίδα είς αδελφούς Ρ) συγγε

νεΐς (Εί έρωτα τις — [Γ. 4ν] άποβολήν χρημάτων ποιεΐ) = οοά.

ΜβάίοΙ., οαρ. λ'.

ρν'. Περι τοΰ τρίτου ζωδίου και των έρωτημάτων αύτου, άτινα

άποβαίνουσιν είς τους αδελφούς του ζητοΰντος (Εϊπερ τις

έρωτα — [Γ. δ] ή είς φυλακήν είσελεύσονται) = οοά. ΜβάίοΙ.,

οαρ. λγ'.

ρνα'. Περι τοΰ μαθεΐν εί έχει τις κέρδος ή άγάπην ίζ αδελφών

(Εϊ τις έρωτα εί έχει φιλίαν — [Γ. 5ν] άλλα δυσκόλως) — οοά.

ΜβάίοΙ., οαρ. λδ'; οοά. Αη^β1ίο., οαρ. σιε'.

ρνβ'. Περί μετοικίας έκ τόπου είς τόπον έτερον (Εϊ τις έρωτα

δτι θέλει μετοικήσαι — [Γ. 6] ένθα οίκεΐ ή μετοικήσαι) = οοά.

ΜβάίοΙ., οαρ. λε'.

ρνγ'. Είς τό τέταρτον ζωδιον περί αγοράς γενικής χώρας κήπου

άμπελώνος και τών όμοίων (Εϊπερ έρωτα τις ϊνα γοράση —

[Γ. 7] έγγύς υδάτων υπάρχει) = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. λς'.

ρνδ'. Περι του γνώναι εί έρχεται ό τόπος είς τον άγοραστήν

(Βλέπε έάν συναφθή ό κύριος — απομένει και ού γίνεται) =

οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. λζ'.

ρνε'. Περι τοΰ γνώναι τό τίμημα τοΰ χωρίου τοΰ πραθέντος,

πολύ έστιν ή όλίγον (Βλέπε μετ' έκεΐνον τον αστέρα — [Γ. 7ν]

άΈιόν έστι τό πιπρασκόμενον) = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. λη'.

<ρνς'.>. Περί τοΰ γνώναι τέλος δουλείας όποΐον άποβήσεται

(Έρωτιθής [δΐιρΓα ερ δοΓ. άν] παρά τινος [Γ. 8ν] άναγείρεσθαι

και τελειοΰσθαι).

ρνζ'. Περι ευρέσεως κεκρυμμένων πραγμάτων παλαιών τε και

νέων ήτε περί θησαυροΰ (Όπηνίκα περί τοιούτου τινός —

[Γ. 9] τα έτερα ομοίως κατά τό ζήτημα).

Περί θησαυροΰ παλαιοΰ (Ει δέ έρωτα περί παλαιάς — καί

άφείλετο τοΰτό τις).

Περί τοΰ ίδεΐν τό ποιόν αύτοΰ (Έάν δέ πιστωθής ώς δεδή-

λωται — [ΐ. 9ν] τής κρίσεως τών ζωδίων).

Εί ευρίσκει τον θησαυρόν ό ζητών (Εί δέ θέλεις είδέναι εί

ευρίσκει — ούδ' δλως ευρήσει).

Περί του εύρεΐν τόν τόπον ([Γ. 10] Περί τοΰ έστιν είς την

γήν — έν αύτώ τω τόπω έστί θησαυρός).

Γ. 10ν. Περί τοΰ ευρίσκεται ή ου (Περί τοΰ ευρίσκεται ή ου — [Γ. 11]

μετ' έκείνου τοΰ ζωδίου, έν ψ έστιν).
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11. Περι τοΰ γνώναι η είς βάθος γης έστι ή είς τεΐχος [?] η εις

στέγος (Περί τοΰ γνώναι είς βάθος γης έστιν — [Γ. 11ν] την

αύτοΰ απολέσει ζωήν).

ρνη'. Είς τό πέμπτον ζώδιον περί τοΰ γνώναι ει ποιήσει παι-

δίον (Έάν άνήρ η γυνή δι' έλπίδα — [Γ. 12] δηλοΐ παιδοποιίας

πλήθος έν αύτοΐς) = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. λθ'.

<ρνθ'>. Περί τοΰ γνώναι τήν αιτίαν της άπαιδίας έκ τοΰ

ανδρός έστιν ή έκ τής γυναικός (Έάν έρωτηθής έκ ποίας

αίτίας — [Γ. 12ν] τής γυναικός έστιν).

ρΈ'. Περι τοΰ γνώναι τό έμβρυον άρσεν έστιν ή θήλυ (Έάν

έρωτηθής δτι τό έν γαστρι — και θήλυ έσται) = οοά. ΜβάίοΙ.,

οαρ. μ'.

ρΕα'. Περι τοΰ γνώναι πόσων μηνών έστι τό έν γαστρί έμβρυον

και πότε γεννάται και έν ημέρα γεννάται ή έν νυκτί και εί δύο

έμβρυά είσιν έν τή γαστρι ή έν (Έάν έρωτηθής τό έν γαστρι—

[Γ. 14] εί δ' ούκ έστιν ούτως, έν).

ρΕβ\ Είς τό ζωδιον τό έκτον περι αρρώστων εί ύγιαίνουσιν ή

θνήσκουσιν και περι τοΰ γνώναι τό άρρώστημα όποΐόν έστι

και έκ ποίας αίτίας συνέβη και όποΐον μέλος πάσχει και εί

[ή οοά.] νέα έστιν ή ασθένεια ή παλαιά (Έάν τις έρωτά περι

άρρωστία<ς> — [Γ. 16ν] έάν έπιθεωρή καί τις τών αγαθών) =

οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. μα'-με' υΙ νίάβίυΓ.

<ρΕγ'>. Αρχή σύν θεώ τής υποδειγμάτων δους [αη τών ύπο-

δειγματωδών ?] θεμάτων (Έάν εύρεθή ώροσκοπών ό Ταΰρος

και ό κύριος αύτοΰ Αφροδίτη — [Γ. 19] λυτροΰται καί υγιαίνει

[ουπι άυαίΗιδ Ιϊ^υπβ]).

ρΕδ'. Περι δούλων δουλοσύνης εϊπερ έλευθεροΰται και έάν

πωληθή δοΰλος (Όπηνίκα έρωτήση δοΰλος — [Γ. 19ν] άλλά

μετά ατιμίας στραφήσεται).

Περι δούλων φυγόντων εί εύρεθήσονται ή ου και ένθα κρύπ

τονται (Έάν τις έρωτήση περί δούλου — [Γ. 20ν] εί δέ είς

δυτικόν, πρός άρκτον). ίϋβαυυηΐυΓ ΐηα βχβπιρία. ουπι Ιΐ^υπδ

Γ. 21-22\ Εδΐηβ οοά. ΜβάίοΙ. 11, οαρ. νδ^?

Περι τοΰ έβδομου οϊκου και τής έρωτήσεως αύτοΰ ήγουν περι

γάμου και τίς έρόί πλέον τής συναφής, ή γυνή ή ό άνήρ, και εί

συνάπτονται, και μετά τό συναφθήναι τίς κατάρχει τοΰ έτέρου-

καί εί καλή έσται ή γυνή ή ό άνήρ ή κακοί" και τίς πρώτος τοΰ

έτέρου τελευτήσει (Όπόταν έρωτηθής περί τοΰ λαβεΐν τινα —

[Γ.23ν] είς τό ταπείνωμα ού γίνεται). ΟΓ. οοά. ΜβάίοΙ. 11, οαρ. νε'

βΐ νΖ'.

ζίυοηίαπ) ηυπιβΓαΐίο οαρίΐυπι ίη οοάίοβ Ιιοο Ιοοο ρΓ0Γβπβ άβϊίηίΙ, ηοη ίαπι

ΙβΓΟβ εΐάάθ.
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Περί της γνώμης της γυναικός (Εί δέ θέλει γνώναι εϊτε καλή —

ει δέ τετράγωνος, μέσως).

Γ. 23ν. Περί τοΰ βίου αυτών (Εί δέ θέλει γνώναι περί τών πραγμά

των — [Γ. 24] και άναιρετικούς δεΐ προσέχειν). ΟΓ. οοά. ΜβάίοΙ.,

οαρ. νς'. Τυπι ΐπα βχβπιρία ουιτι Ω^υΓίδ.

Περι της γυναικός φυγούσης έκ τοΰ ιδίου οϊκου και του

ανδρός αύτής, εί στραφήσεται ή ου (Εϊπερ έρωτηθής δτι ή τοΰ

έρωτώντος γυνή — [Γ. 26] μετά μεγάλης δυσκολίας) = οοά.

Αη^βΙίο., ΐ. 152ν, οαρ. γ'.

Περί κοινωνίας και συντροφίας (Εϊπερ έρωτηθής περί κοινω

νίας — [Γ. 27] ό θεός μόνος οίδε τό άληθές ό ποιητής πάν

των) = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. Εα'; οοά. Αη^βΙίο., οαρ. δ'.

Γ. 27ν. Περι αποδημίας (Ό ωροσκόπος ένθα έστίν ό έρωτών — ή

υποστροφή ταχεΐα και έπίκερδος) = οοά. Αη^β1ίο., οαρ. ε'.

Είς τό γνώναι φιλίαν ή έχθραν τινών (Είς τήν ώραν της ένώ-

σεως τών φίλων — δλως φιλία [-αν οοά.] ου γίνεται) = οοά.

Αη^βΠο., οαρ. ς'.

Γ. 28ν. Περι κλεπτών και κλοπιμαίων ("Οταν έρωτηθής, ποίησον τον

ώροσκόπον τέλειον — [Γ. 30] άπεκομίσθη ή ώς [δοΓ. ήγουν] ό

τόπος) = οοά.ΜβάίοΙ., οαρ. νη', οοά. Αη^βΗο., Γ. 227, οαρ.σνβ'.

Περί του γνώναι τό κλαπέν ποΰ [του οοά.] έκρυψεν ό κλέπτης

([Γ. 30ν]. Βλέπε τό Ζούδιον ένθα έστιν — τό κλοπιμαΐον πρός

τινα) = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. νθ' ; οοά. Αη^βΙίο., οαρ. σνγ'.

Περι τοΰ γνώναι τόν κλέπτην εϊτε άνήρ έστιν εϊτε γυνή (Βλέπε

τον αστέρα τόν δντα — [Γ. 31] τα δ' έτερα δύο αρσενικά) =

οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. νθ'; οοά. Αη^βϋο., οαρ. σνδ'.

Περί του γνώναι εί ό κλέπτης νέος έστί ή γέρων ("Ορα είς

αυτούς τούς ρηθέντας — [Γ. 31ν] δηλοΐ τήν ίδέαν τοΰ κλέπ-

του) = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. ί'. δβςυίΐυΓ βχβηιρίυηι ουπι Ιΐ^υτα,

ΓοΙίυπι άβδ. ίη νβΓοίδ : και ό ήλιος χρυσίον. ΟΓ. οοά. Αη^βΠο.,

οαρ. σνε'.

Γ. 32. Ηίηο ίηοίρίΐ πιαηυδ αΙΐβΓα, ηιίηυΐα βΐ Ιβοΐυ άίΙΕοίΗδ, φΐΆβ

ρΓίηιο βαάβπι ίΐβπιηι ρβι'δοπρδίΐ αΙςυβ ηιαηυδ ρπηια ίηάβ α

ΓοΙ. 28ν. Ιη ΓοΙ. 33ν ροδΐ νβΛα ϋΙα : και ό Ήλιος χρυσίον

ρβΓ^ίΐ : και δτι ό Ζεύς είς τό μεσουράνημα, ββςυίΐυΓ βχβπι-

ρΙυπι δβουηάυπι βΐ ΐβΓΙίυπι, άβδ. Γ. 34 άλλ' ώς ευρεμα ευρέθη.

Εί δέ θέλεις γνώναι και τό είδος τό άπολεσθεν τί ήν — [ΐ. 34ν]

έσάλευσε και ουτω κεΐται.

Περι του γνώναι τήν του κλέπτου μορφήν και ποΰ διάγει και

δσον άπέχει και περί της πατρίδος και τοΰ γένους αύτοΰ

([Γ. 35] Έπίβλεπε τόν ώροσκόπον ποΐός έστιν — στερεόν δέ

γύρωθεν [βίο] περιάγει) = οοά.ΜβάίοΙ, οαρ. Εη'; οοά. Απ^βΠο.,

οαρ. σνΓ.
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Γ. 35ν. Περι τοΰ γνώναι ποίαν όδόν και πόσα μίλια άπήλθεν ό κλέπτης

(Ό κύριος τοΰ ώροσκόπον δηλοΐ — [Γ. 36] ομοίως και τό

δΰνον) = οοά. Αη^οΠο., οαρ. σνη'.

Περί τοΰ εί ευρίσκεται τα κλαπέντα και πότε, ποΰ διάγει ό

κλέπτης και δσον απέχει (Έάν ό Ζεύς — ευρίσκονται άθημε-

ρινόν) = οο(ϊ. ΜβάίοΙ., οαρ. Εθ' ; οοά. Αη^βΗο., οαρ. σνθ'.

Περί έχθρας και δίκης η κρίσεως δπως άποβήσεται- υποδεί

γματα [?] τάδε- τά αύτά έχει τω πολέμω (Έάν έρωτηθής περί

δίκης — [Γ. 36ν] την νίκην έΈει ό έρωτών) = οοά. ΜβάίοΙ.,

οαρ. Εβ'.

Εϊπερ έρωτα βασιλεύς περί πολέμου η μεγιστάνος — έκεΐνος

ήττηθήσεται = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. Εδ' ? — Τυπι άυ0 βχβπιρία

ουπι Γιούτα, άβδ. [ΐ. 37ν] γίνεται θάνατος τοΰ έχθροΰ.

Περι πολιορκίας και έκ ποίου μέρους γενήσεται ό πόλεμος και

έκ ποίου μέρους έλεύσεται τό κουρσος (Πάλιν έπί πολιορ

κίας — και τό κουρσος) = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. Εε'; οοά. Αη^βϋο.,

ΐ. 166, οαρ. ς-γ'.

Κλήρος πόλεως ήμερινός (Από Ηλίου μέτρει — γίνεται πόλε

μος) = οοά. Αη^β1ίο., οαρ. Τδ'.

Περί τοΰ γνώναι όποΐος έσται ό πόλεμος, μέσος ή μιαρός, και

έτέρων ζητημάτων τοΰ πολέμου (Τό μεν ζώδιον τό στερεόν —

[Γ. 38] ό δέ Κρόνος βραδυτητα) = οοά. Αη^β1ίο., οαρ. ς"ε'.

Περί του γνώναι δτι στρατός έρχεται κατά βασιλέως τό άπο-

βησόμενον (Εϊπερ έρωτα τις δτι στρατός — σύντομον πόλε-

μον) = οοά. Αη^βΙίο., οαρ. ς"ς'.

δίηβ ΐίΐυΙο. "Οταν τά φώτα τριγωνίσωσι — γίνεται ό πόλεμος.

Περί τοΰ γνώναι είς ποΐον εί σταθήσεται κατά τον πόλεμον ό

πόλεμος νικήσει- και περι τοΰ "Αρεως ένθα των μοιρών των

ζωδίων έστιν ανατολικός δυτικός βόρειος νότιος (Ίστέον δτι ό

"Αρης — [Γ. 38ν] και μετά αίματος) = οοά. Αη^βΠο., οαρ. ς"Γ

Περί διαγνώσεως πολέμου έκτοΰ λόγου του Έρμου (Όπόταν

είς πόλεμον βούλη άπελθεΐν — [Γ. 39] δηλοΐ πόλεμον και

όχλησιν) = οοά. Αη^βϋο., οαρ. ς"η'.

δίηβ ΐίΐυΙο. (Έάν έπιβλέπη άγαθοποιός έκ τριγώνου — περί

εύνοιας ή θλίψεως).

Οί οίκοι ένθα χαίρονται οί αστέρες (Κρόνου χαρά εις ιβ' — αί

θλίψεις αύτών) = οοά. Αη^βΗο., οαρ. σλη'.

Περί τοΰ είδέναι τον έρωτώντα ποίας τάΕεώς έστι και δπως

μέλλει άποβήναι τό έρώτημα αύτου (Βλέπε τον ταλήλ — [Γ. 41]

πριν φθάσαι γίνεται). δβςυυηΐυΓ ΐπα βχβπιρία ουπι Γι^υπδ.

Γ. 41ν. Περι έλεύσεως αποδήμου (Έάν έρωτα τις περι έλεύσεως [ϋβ]

άλλο — [Γ. 42] έκεΐνο κύριον λέγουσιν) = οοά.ΜβάίοΙ.,οαρ. οδ'.

Γ. 42ν. Περί του είδέναι ή νοσεΐ ή ύγιαίνει ό άποδημών ("Ορα τον
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ταλήλ τοΰ αποδήμου — της Οελήνης άγαθουμένης) = οοά.

ΜβάίοΙ., οαρ. οε'.

Γ. 42ν. Περί τοΰ είδέναι ή ζή ή άπέθανεν ό άποδημών (Εί ευρεθη ό

δηλωτικός — άλλα ζή και καλώς γίνεται) = οοά. ΜβάίοΙ.,

οαρ. ος'.

Άρχή του δεκάτου ζωδίου είς ερωτήματα- περί βασιλικής

ένεργείας, έρχεται προς τόν ζητοΰντα ή μή (Εϊ τις έρωτα —

[ΐ. 43] μέρος δέ τι ού γίνεται) — οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. οΓ. Ύιιτη

ςυαΐΐυοΓ βχβιτιρία ουτη Ιι^υΓίδ, άβδ. Γ. 44 ού μή γένηται

τό πράγμα τοΰ έρωτώντος.

Περί τοΰ γνώναι περι πραγματευομένου πράγματος ή κέρδος

φέρει ή ζημίαν (Εϊ τις έρωτα — έκεΐνο τό άγοραζόμενον

κέρδος φέρει) = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. οη'.

Αρχή τοΰ ια' Σωδίου- περι έλπίδος ερωτήματα (Έάν έρωτα τις

δτι έχω έλπίδα... άλλως — δτι τό έλπιζόμενον ού τελεΐται) =

οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. οθ'.

Γ. 44ν. Περί τοΰ γνώναι γνώμην φίλου (Εί έρωτα τις δτι ό δεΐνα —

τοΰ έρωτώντος έκ [?] τοΰ φίλου) = οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. π'.

Άρχή τών δωδεκάτου ζωδίου έρωτημάτων περί δεσμών και

φυλακής ήγουν είδέναι, πότε έλευθεροΰται ό έν φυλακή και

πώς τα κατ' αύτόν έσονται (Εϊ τινα βάλη ό βασιλεύς... άλλως —

[Γ. 46] εί δέ ού βλέπουσιν ούκ άσθενήσει) = οοά. ΜβάίοΙ.,

οαρ. πα'.

Περι τραυματιών δεσμών καϊ κολάσεως, έτι και περι κρύψεως

δεσμίου ("Οταν ό κύριος — έκεΐ έστιν ό κλήρος τής έχθρας) =

οοά. ΜβάίοΙ., οαρ. πα2'.

Περί δαρμοΰ ("Ορα τόν κύριον ωροσκόπου — δαρμόν του

δεσμίου).

Τέλος τών ιβ' ζωδίων είς έρωτήματα.

Περί καταρχών δουλειών και τών έρωτήσεων αύτών και του

έρωτώντος όποίου τόν τρόπον και τήν άΕίαν και λοιπών άλλων

τινών έκ τών δώδεκα τόπων.

Γ. 46ν. [ϋβ άυοάβοίπι Ιοοίδ.] Κακοποιός ωροσκόπος άτέλεστον είναι —

[Γ. 49ν] χάριν δουλικών πραγμάτων.

"Αλλως περί τών ιβ' τόπων δσα τε δι' υποδείγματος θεματίου

δηλοΰσιν έκαστος αύτών. Περί τοΰ πρώτου τόπου δηλωτικοΰ

τής ζωής και τοΰ κυρίου τής έρωτήσεως (Εύρέθη ό πρώτος

τόπος τρίτη μοίρα τοΰ Ταύρου — |Γ. 51ν] ό τής έρωτήσεως

κύριος).

Γ. 52. Περσών είς τάς δηλώσεις τών ιβ' οϊκων τής ούρανίου σφαί

ρας τούς τε τόπους τών άστέρων και τα κέντρα αύτών και

περί τών κανονίων τοΰ ωροσκόπου και τύπων αύτοΰ (Τό



εΟϋΙΟΕδ ΥΙΝϋΟΒΟΝΕΝδΕδ — 4 41

θεμάτιον τοΰτο τών ιβ' οϊκων — είς τον ιβ' οίκον). ϋίηιίάία

ρα^ίηα ναουα βδΐ —. οοά. Αη^βΙίο., Γ. 171ν, οαρ. ριγ'.

Γ. 52ν. Περί τών συνόδων τών δύο κακοποιών Κρόνου και "Αρεως έν

τοΐς δώδεκα Σωδίοις (Έν Κριώ δχλησιν και πόλεμον — [Γ. 53ν]

εί δ' ύποκάτω, δηλοΐ πολύν ύετόν) = οοά. Αη^βΠο., Γ. 239,

οαρ. σοΖ'.

Οημειώματα βλαβερά της συνόδου τοΰ Κρόνου και τών συνό

δων (Είς τό τρίγωνον τοΰ Κριοΰ — και κακοσύνην τοΰ

νασάκ) = ίί)ίά., οαρ. σοη'.

Αί σύνοδοι [-όδοις οοά.] τών Γ αστέρων είς τα ιβ' ζώδια καί αί

τούτων δηλώσεις (Ό Κρόνος και Ζευς έν Κριώ δηλοΰσι

πλήθος οχλήσεων — [Γ. 59] τήν δέ άλήθειαν μόνος ό θεός οίδε

και ούχ έτερος) = ί&ίά., οαρ. σοθ'. ϋυο ΓοΙία βΐ άίηιίάίυπι

ναουα δυηΐ; ίη Γ. 60 ίηοίρίΐ ηιαηυδ ίβΓΐία, δβά αυαβ ίη Γ. 60-62

βχΐαηΐ, αά ηοδ ηοη ρβΓίίηβηΐ.

Γ. 63. Ει θέλεις εϋρίσκειν ένός έκαστου ανθρώπου ζωδιον — [Γ. 64]

άπλοΰς τε και μέτριος.

Περί πολέμων διάταΕις (Δεΐ γινώσκειν δτι ό Λέων — [Γ. 64ν]

έν δέ τώ Λέοντι θραύονται).

Φυγάδος τινός γεγονότος — [Γ. 65] κατ' έκείνην [-ων οοά.] τήν

ήμέραν. — ΓοΙ. 65ν ναουυηι βδΐ.

Γ. 66 ροδΙ ίηδοΓίρΐίοηβπι βναηίάαηι : Ημέρα κυριακή ώρα α' "Ηλιος

πολεύει και διέπει · ό φυγών έν δικαστηρίω — [ΐ. 74ν] ή Εύλον

ή κασσίτηρον ή χαλκόν.

Γ. 75 βΐ 76 ΐαΙπιΙαβ.

ϊ\ 77 ΐαουία : "Ορια αστέρων κατ' Αίγυπτίους, δρια κατά Πτολε-

μαΐον, δρια κατά Δωρόθεον ουπι ηοΐαΙα βιώίβοΙα. Εχ

ΗβρΙιαβδΙίοηβ βΐ ΡΐοΙβηιαβο Ιιαβο Ηαυδία βδδβ δυδρίοβπδ.

Γ. 77νβΐ 78Γ ΐαΙ>υΙαβ : Δεκανοί, τριγωνοκράτορες, υψώματα βΐ ταπει-

νώματα, λαμπραι μοΐραι.

Γ. 78ν-80. Νοίαβ ρβΓί)Γβνβδ δίηβ ίηδοπρϋοηϋπΐδ.

Γ. 80-82ν. Νοΐαβ περί στρατείας. περί αλόγων άγοράς. περι πολιορ

κίας. περί σημείων μετεώρων.

Γ. 83-86ν οοηδοπρδίΐ ηιαηυδ ηίίίάα Ιίΐίετίδ ηιίηίιτπδ υδα, Ιυτη πιΓδυδ

αΙΐβΓα πιειηυδ ίηαίρίΐ βΐ ρβΓ^ίΐ υδαυβ αά Γ. 154ν. Αποτελέσματα

είς τόν Παΰλον κριτικά Ηλιοδώρου [ιλοιοδόρου οοά.] και

έτέρου 1 (Τό έΕάγωνον σχήμα αγαθόν έστι — πρός τε

αύτήν και πρός άλλήλους).

1 ΗβΙίοάοιί οοηιηιβηΐαπυβ ΐοΐυβ ίη οαρίΐα ςυεκίΓδ^ίηΐ3. άίνίδυβ 0δΐ ίη οοά. 2, Γ. 162-

208" ; οΓ. αοά. Ταυπη. 4, Γ. 7-28. Εαάβηι ΓβΓβ βχοβΓρΐα ςυαβ ηίο, ςιιί1)πδ ίοιίαβββ

αΙίβηα αάηιίδοβηΐυΓ — Ηλιοδώρου και έτερων τινών ρΓαβδοπϋίΐυΓ ίη οοά.ΡΙοΓ. —

Βυηΐ ίη οοά. Γ1οΓ. 8, ί. 178-200 (υ1)ί βϋαηι δβαυβηΐία υδαυβ Άά ΐ. 212 ΗβΙίοάοΓβα
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Γ. 83. Περί συναφών και απορροιών (Αλλά και τοΰτο άΕιον £ητή-

σαι — [ΐ. 83ν] και απόρροια όμοίως).

Περί προστασσόντων και υπακουόντων ("Οτι φησίν ό Παΰ λ ο ς

δηλαδή — ή παρ' έτέρου).

Περί αποστροφών δέ τών άσυνδέτων [ρβΓ^ίΐ Ραυίυπι βη&τ-

ΓαΓβ; ίηδοπρΙίοηβδ ροηυηΐυΓ ραυοαβ : Γ.97ν] αλλως οί κλήροι;

[Γ. 98] άλλως περι τών αύτών [άβδ. Γ. 98ν] έκχύσεως και αιχμα

λωσιών έστιν αιτιος, υΐ ίη οοά. ΠοΓ. 8, Γ. 186ν.

Γ. 98ν. Αρχή του δευτέρου τμήματος περί τών ιβ' τόπων (Τών

ιβ' τόπων — [Γ. 104] χρή δέ τοΰτο προσυπακούειν έπί παντός

αστέρος καθόλου).

Περι της διαιρέσεως τών ιε' τόπων (Περί δέ τοΰ μερισμου —

[ουιτι βχβπιρίο, άβδ. Γ. 107ν] δθεν και σπόριμος λέγεται) υϊ οοά.

ΠοΓ., οαρ. σΕδ'.

Περί πράΕεως (Ό περι πράΕεως λόγος — [ΐ. 108ν] κύριον της

πράΕεως).

Περι κέντρων έπαναφορών και άποκλιμάτων, υΐ οοά. ΠοΓ.,

οαρ. σΕς'.

Γ. 109ν. Περί τοΰ γνώναι ποίαν μοΐραν έπέχεί ό "Ηλιος και ποίαν ό

ωροσκόπος = οοά. ΠοΓ., οαρ. σΕΓ.

Γ. 110ν. Περι τοΰ γνώναι τήν μοΐραν τοΰ μεσουρανήματος = οοά.

ΠοΓ., οαρ. σΕη'.

Ρ. 111. Περί ένιαυτοΰ και μηνός και ήμέρας ("Οσα δ' αν ή γένεσις —

[άβδ. ίη Ιιηβ ρα^ίηαβ ίη νβΓοίδ] άπό τοΰ ώροσκοπήσαντος

ζωδίου). Γ. 111ν ναουυπι βδΐ, ΐαπι Ι'οϋυπι δοπρΐυΓα οαΓβΠδ.

ϋβδίηυπΙ βχοβΓρία Ηβ1ίοάθΓβα.

Γ. 112. <Αοηηιβΐίδ> \ λγ'. Περι ζωδίου ώροσκοποΰντος ήνίκα ό

"Ηλιος είς τον Κριόν εισέρχεται (Περι της τών κατ' ετος —

[Γ. 115ν] έπ' ένίων τών της δύσεως) = οοά. ν"βηβΐ. 5, Γ. 210ν,

οαρ. λγ' ; οοά. Αη^βΗο., οαρ. ρπβ'.

<λδ'>. Εΰλογον [?] είς τήν κρίσιν τοΰ ωροσκόπου τον χρόνον,

ήτις και είς τάς έφημερίδας τοΰ χρόνου χρησίμη έστίν (Είπεν

ό Γεχιάς ήγουν ό υΙός Ίωάννης του Άπιδοΰν — [Γ. 116]

τοΰ κυριεύοντος κρίσιν) = οοά. Αη^βΙίο. 29, Γ. 187, οαρ. ρπγ'.

δυηΐ). ΟΓ. φια.β άβ βο αάηοΐαΐα βυηΐ ίη Οαΐαί., I, ρ. 26, 57 βΐ ςυαβ Βο1Ι άίβρυΐΕνίΐ

Βφζ. ΖύΙ&οΗτ., VIII, 525, αάη. 1. Ρπιδΐυία ςυαΐΐυοΓ βάίΐα βυηΐ ίη Οαΐαί., IV, ρ. 81 β.

1 ζ)υαβ δβηυυηΐυΓ βχ αΙΐβιΌ 1ίΙ>Γο πιαβηαβ οοΙΙβοΐίοηίβ ΑΓεώίοαβ βχοβΓρΐα ββββ

άβηιοηβΐΓαΐυΓ βΐ ηυπιβπβ οαρίΐυπι βΐ νβΓ1)ίβ ίη ςυαβ οαρ. ν' άβδίηίΐ : τά δέ κέντρα

ττροεγράψαμεν εις τό άβιβλίον. Ηυηο αυΐβηι Ιί&πιηι βδββ Είσαγωγήν Αχμάτου

τοΟ Πίρσου βχ οοάίοβ νβηβΐο 5 (ΟαΐαΙ., II, ρ. 6 ββ.) αρραΓβι, ουίυβ £Γ. 210ϊ-228ν

ουηι £Γ. 112-155 ηυίυβ νίηίοοοηβηβίβ οοηβρϊΓαηΐ. — Μυ1ΐα βχ ηοο βοάβπι ΙιΒΓο ββΓ-

νανίΐ οοάβχ ςυοαυβ Αηββίίο. 29, φιί ίη €α(αίο(}ο ΙΙοαηαηο άβδοπ1)βΐυΓ.
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Γ. 116. λε'. Περί Κρόνου όπηνίκα τον ώροσκόπον τοΰ χρόνου κυριεύει

και τών αλλων καθεΕής αστέρων (Εί μή ούν ό Κρόνος —

[Γ. 130] δυνατήν θέρμην είς το θέρος, εΰκρατον την κράσιν) =

00ά. Αηββ1ίο., οαρ. ρπδ'.

"Ο τί δηλοΰσιν οί οποιη και πότε [1. όποιοιδήποτε] σχηματισμοί

τών αστέρων είς την αρχήν του χρόνου ("Οτε σχηματίζονται

οί... [δαβρίυβ ΙίΐΐβΓίδ πώπβ] εϊδησις — [ΐ. 131] έΕ αφορμής

πολέμου και ασθενείας) = οοά. Αη^βϋο. 29, Γ. 196, οαρ. σ'.

μ'. Εϊδησις και κρίσις έπί πράσιν (βϊο) προσώποις (Τήν κρίσιν

ποίησον τών βασιλέων — πλήθος κλεπτών και ληστών) =

οοά. Αη^βΠο., 0αρ. σα'.

μα'. Περί τοΰ είδέναι τήν έλθοΰσαν φήμηνήν ή [1. εί] αληθής έστι

ψευδής ("Ορα τήν €ελήνην — [Γ. 131ν] τίνα συσχηματίζεται) =

οοά. Αη^βΠο., οαρ. σβ'.

μβ'. Περσών περί τών τεσσάρων τροπών τοΰ ένιαυτοΰ όπη

νίκα βούλει γνώναι τα μέλλοντα γίνεσθαι έπί ηγεμόνων βασι

λέων και όδοΰ κατά (?) τό ζητούμενον κλίμα (Ποίησον έκβολήν

από τής μεγάλης συντάΕεως — [ΐ. 133] γένεσιν ώς εϊρηται) =

οοά. Απ^βϋο., οαρ. σγ'.

<μγ'>. Είς τό ζητήσαι και εύρεΐν τον οίκοδεσποτοΰντα έν τω

τόπω τής Οελήνης (Δεΐ γινώσκειν δτι εκεΐνος — [Γ. 133ν] ό

"Αρης κύριος τοΰ οϊκου) = οοά. Αη^βΗο., οαρ. σδ'.

<μδ'>. Περί εύθηνίας άπό τών Οαρακηνών ("Οταν μεταβαίνη ό

"Ηλιος — άλλ' ού πολλήν) = οοά. Αη^βΗο., οαρ. σε'.

με'. Διαίρεσις καθολικής έπισκέψεως περί του πόσον καιρόν

έκαστος τών ζωδίων ώροσκοποΰν (βίο) έχει τήν κρίσιν (Ίστέον

δτι ή ύπόθεσις — [Γ. 134] τα έκ τών χειρών έΕερχόμενα) =

οοά. Αη^βΗο., οαρ. σς'.

<μς"'>. Περί τοΰ ωροσκόπου τής αρχής τοΰ χρόνου τής... και

περί διαφοράς και διαιρέσεως τής τάΕεως τών ανθρώπων (Χρή

γινώσκειν δτι ωροσκόπος — [Γ. 135ν] ό μόνος θεός οίδεν) =

οοά. Αη^βΙίο., οαρ. σΖ'.

<μΓ>. Περί του είδέναι όποΐα σημεΐα φανήσονται έν τω αέρι

και έν τη γή (Όπόταν ό "Αρης είς οίκον — [Γ. 136] και τής

Οελήνης έκλειψιν) = οοά. Αη^βΗο., οαρ. ση'.

μη'. Περί ταραχής όχλήσεως πολέμου και έχθρών (Ίστέον δτι

όπηνίκα διαμετρεΐ — [Γ. 136ν] τό δ' άληθές θεός οίδεν) =» οοά.

Αη^βϋο., οαρ. σθ'.

<μθ'>. Περί παθών και ασθενειών και θανατικοΰ καιροΰ

(Ίστέον δτι ωροσκόπος — ^Γ. 137] και ασθενείας μέσον πάν

των) = οοά. Αη^βϋο., οαρ. σι'.

<ν'>. Περί θέρμης ψύΕεως και ανέμων (Όπότε ή Οελήνη άπορ-

ρεύση — [Γ. 138] τά δέ κέντρα προεγράψαμεν είς τό α' βιβλίον).
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Γ. 138. να'. Περι υδάτων (Ίστέον δτι τα Ιώδια τοΰ ύετοΰ — [Γ. 139]

των ρηθέντων και έπιζήμιόν τι).

Περι ώνής και ακριβείας και εύθηνίας πάντων των πιπρασκο-

μένων άπό της έναλλαγής και είσελεύσεως τοΰ χρόνου γνώναι ·

γινώσκεται δέ έΕ ωροσκόπου η πανσελήνου του [?] εγγυς της

έναλλαγής τοΰ χρόνου (Η δήλωσις της χαράς — [Γ. 140] οίδεν

ό δημιουργός τών αστέρων). Άλλως [άββ. Γ. 141 ν] ... ταλαιπωρό-

τεροί είσι τών συνόδων = οοά. Αη^βϋο., οαρ. σια'.

Περί διάγνωσις («/'ο) δμβρου και άνομβρίας (Εί βούλει τόν

δμβρον γνώναι — [Γ. 142] θεοΰ δέ ή άλήθεια τοΰ έπομβρίζοντος

τη γη ύετόν) = οαά. Αη^ο-Ιίο., οαρ. πε'.

Περί τοΰ γνώναι έναλλαγήν αέρος ("Οταν ή Οελήνη άπό Ηλίου

άπορεύσασα — δηλοΐ ανέμους) = οοά. Αη^βΙίο., οαρ. πς'.

Περσών και Αράβων περί της τών χωρών πρός τά τρίγωνα

[της] τών ζωδίων συνοικειώσεως και εκάστω τών ζψδίων της

τών χωρών ωσαύτως συνοικειώσεως [Γ. 142ν] (Τό τρίγωνον

πυρώδές έστι — [Γ. 143ν] πλέον τό σύμπτωμα γίνεται) = οοά.

Αη^β1ίο., οαρ. πΓ. Εδΐ αδΙΓοΙο^ίοα ^βο^Γαρ1ιία.

Περί σχηματισμών πάντων τών αστέρων, καθώς είπεν

Μασέως ό Πέρσης και Μουγαμάτης ό Παιλίας· μετη-

νέχθη δέ έκ της τών Περσών διαλέκτου. Εάίΐυηι ίη

Οαΐαΐ. νβηβΙο, ρ. 123 δδ.

Περί της συνόδου τών υψηλοτάτων αστέρων γινομένων δια

πολλών χρόνων και τών δηλούντων έν αύταΐς (Λέγομεν ημεΐς —

[Γ. 148] τών τετραπόδων και τών θηρίων) = οοά. Αη^βϋο.,

οαρ. σς^θ'.

Περί της δευτέρας τάΕεως της συνόδου (Και αύτη ομία [αΰτη

όμοία?] έστίν τοΰ αύτοΰ Κρόνου — [Γ. 150ν] τό δ' άληθές και

κρεΐττον ό θεός οίδεν).

Περί τών δηλώσεων τών ταπεινωμάτων και τών ύψωμάτων

τών άστέρων (Τοΰ Ηλίου δντος έν τω ύψώματι αύτοΰ —

[Γ. 151] τά έναντία τών δηλωθέντων δηλοΐ) = οοά. Αη^β1ίο.,

οαρ. σΕΖ'.

Εγ'. Περί δηλώσεως όντων τών άστέρων είς τον άναβαίνοντα

(Τοΰ Κρόνου όντος είς την κεφαλήν — δηλοΰσι τά έναντία [?]

τών είρημένων) = οοά. Αη^βϋο., οαρ. σΕη'.

Εδ'. Περί ανατελλόντων ήτοι ωροσκόπων άστέρων (Ό Κρόνος

έν τή άνατολή — και τών όμοιων) = οοο1. Αη^β1ίο., οαρ. σΕΘ'.

Γ. 151ν. Περί της δύσεως τών άστέρων ήτοι κρύψεως (Ό Κρόνος

δύνων δηλοΐ φθοράν γερόντων — και τών φροντιστών) =

οοά. Αη^6ΙιΌ., οαρ. σο'.

Περί άναποδισμών τών άστέρων εις δήλωσιν (Ό Κρόνος προ-

ποδίζων — τόν καιρόν αύτοΰ) = οοά. Αη^βΠο., οαρ. σοα'.
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Γ. 151τ. Οτεφάνου ΑλεΕανδρέως περί της δηλώσεως τών αστέρων

ένώσεώς τε τοΰ Κρόνου και Διός έν τοΐς τριγώνοις (Χρή

γινώσκειν δτι μεταβαινούσης — [Γ. 152ν] πραγμάτων αγαθών

τε και φαύλων) = οοά. Αη^βΙίο., οαρ. σογ'.

Έκ τών μυστηρίων τοΰ Απομασαρά [5ί(:] περί Κρόνου και

Διός συνόδων δηλώσεων μυστηρίων μεγάλων (Αί σύνοδοι του

Κρόνου — [Γ. 153ν] εί έ'στιν ή Αφροδίτη έν Ταύρψ). ΓοΓΐ. ίάβίτι

οαρυΙ δβουηάί 1ίΙ>Γί ΠΙοπιπι πιγδΐβποΓυηι, αυοά ίη οοά.ΜθΓ.11,

Γ. 79ν Ιβ^ίΐυΓ = οοά. Αη^βΠο., οαρ. σοδ'.

Περί της συνόδου τών ύψηλοτέρων άστέρων και είς τά ζώδια

και της δηλώσεως αυτών (Ούνοδος Κρόνου και Διός — [Γ. 154ν]

έπήρειάν τε και δυναστείαν) = οοά. Αη^βΗο., οαρ. σοε'. Κβϋ-

ςυα ρδ^ίηα βΙ υηυπι ΙοΙίυπι ναουα δυηΐ.

Γ. 155-157 δοη'ρΙα δυηΐ α ηιαηυ ςυαΓΙα, απαβ άυοΙίΙ>υβ πια^ηίδ βΙ

ίηβίβ^αηΐίΒνιβ υΐίΐυΓ.

Γ. 155. Περί του γνώναι και είπεΐν, τί τό έρωτώμενον (Έάν έστιν ό

κύριος — [Γ. 155ν] άποτέλεσον τό ζητούμενον).

Περί τοΰ είπεΐν τί έστιν τό έρωτώμενον άπό τοΰ Ζωδίου του

ώροσκόπου (Έάν Κριός ώροσκοπή — και γυναικός Εένης).

Γ. 156ν. Περί της θρησκείας τών Αγαρηνών (Είσί και έτεραι υποθέ

σεις — και πάλιν γενήσονται).

Γ. 157. δίηβ ΐίΐυΙο. (Εϊπερ έρωτηθής παρά τινος περί ανθρώπου άπο-

δημοΰντος — τέθνηκε περί ού ή έρώτησις).

δίηβ ΐίΐυΙο. Όφείλεις τοίνυν προσέχειν έν τω ζωδίω — καθώς

την σύνοδον).

Γ. 157ν. Περί αποδημίας (Ό ώροσκόπος ό τόπος — υποστροφή

ταχεΐα και έπίκερδος).

Εϊδησις περί αρρώστων (Εϊπερ ευρεθη είς τον ώροσκόπον —

τοΰ φόβου λυτροΰται και υγιαίνει). —

Γ. 158-212 οοηδ0Γίρδίΐ πιαηυδ ςυίηΐα ϋΙΙβπδ ιτια^ηίδ ρβΓδρίουίδ ρυΙ-

θίιπδ.

Ροδΐ 0Γηαπιβηΐυηι Ζ'. Περί γενέσεως τοΰ χρόνου έν τοΐς

δώδεκα είδώλοις (Έάν γεννάται έν Ζυγφ — ταΐς γεννού-

σαις [βίο] καλός καιρός έσται).

α'. Έάν γεννάται έν Κριψ ό χρόνος [βΐ βίο άβίηοβρβ ρβΓ οπιηία

δί^ηα ρΓαβΐβΓ Εί&Γαπι φΐΆβ ρΓαβοβδδίΐ] — [άβδ. Γ. 162ν] ήΕουσι

Φρυγία Γαλατία και τά λοιπά. ϋοο!βοαβΐβπδ ΟΙιαΙάαίοα : οΓ.

ΒοΙΙ, Οαίαί. νβηβΙ., ρ. 139 δ0.0..

Περί τών ζωδίων όροσκοπέντων (βιο) (Κριοΰ ώροσκοποΰντος

οίτικτόμενοι — [Γ. 164] βραδέως φθεγγόμενοι ιδιοπράγμονες)=

οοά. ΓΙοΓ. 7, Γ. 213.

Ταΰτα μέν καί τά τοιαυτα σημαίνει τά ζώδια αύτά καθ'

έαυτά — ή δέ Οελήνη εύκράτους και εύσάρκους.
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Γ. 164. Εί αρρεν ή θήλυ τό έγγάστριον (Ό "Ηλιος έάν γένηται τετρά

γωνος — [Γ. 164ν] έν θηλυκώ ζωδίω, θήλυ έστι). Ηαβο βΙ δβςο;.

υδφιβ αά Γ. 165 ΓβΓβ β ΤΗβορΙιίΙο; οΓ. οοά. Γ1οΓ.7,Γ. 1707 δςο;.

Περί έμπρακτου άνθρωπου (Ό τεχθείς άνθρωπος — επιβλαβής

γίνεται).

Περί κτήσεως δούλων ^ελήνη ούσα έν Κριω — [Γ. 165] και

έμπορους άγόραζε).

Περί ομιλοΰντος ένεκα τινος πράγματος (Έάν τις όμιλήση —

[Γ. 165ν] έάν έν φυλακή).

Πολύς ό στρατός ή όλίγος (Λαβών άπό τής μοίρας — τό

πλήθος ή πλείους).

Περί δόλου [δούλου οοά.] και ένέδρας (Κρόνου και Οελήνης —

[Γ. 166] τούς έπιστρατευομένους).

Περί πολέμου ("Οταν πυνθάνοντός σου [βίο] — [Γ. 166ν] μετα-

κίνησιν και σχηματογραφίαν) = οοά. ΓΙοΓ., ΐ. 215ν.

Περί τοΰ (βίε) πολιορκουμένων πόλεων (Περί δέ των πολιορ-

κουμένων πόλεων — [Γ. 167] τον πόλεμον έσεσθαι σημαίνει).

Προς τό πολιορκεΐσθαι πόλιν (Έστω ή Οελήνη λειψιφω-

τοΰσα ... άλλως — ό δέ Κρόνος βραδύτητα).

Περί πολιορκουμένων πόλεων (Βλέπε τόν ώροσκόπον και

τόν β' τόπον — [Γ. 168] κακοποιοί δέ άλωσιν).

Περι δόλου και λόχου και ένέδρας (Έάν τις λόχον ή ένέδραν ...

άλλως — και αιφνίδιον έπιριφήν [βίή).

Περί στρατείας ("Οταν τις πυνθάνεταί σου — και μάλιστα

έπίκεντροι δντες) = οοά. ΕΊοΓ., Γ. 216ν. —

Έάν έρωτηθής περί πόλεως ήρημωμένης ή τόπου, άνακτίζεται

ή ού κατακεΐται και ύπό τινος οίκοδομεΐται (Έκ του ωροσκό

που μέν γάρ ληπτέον — [Γ. 170] τάς κωλύσεις και τάς συμφο

ράς) — οοά. ϊΊοΓ. 11, Γ. 309^ (βχ ΡαΙοίιο).

Έάν έρωτηθής περί πόλεως, πολιορκεΐται ή ου· και έάν

πολιορκεΐται, σώζεται ή παραλαμβάνεται (Έστω ωροσκόπος ή

πόλις — κακοποιοΰ δέ τούναντίον) = οοά. ΓΙοΓ. 11, Γ. 310ν

(βχ ΡαΙοίιο).

Καταρχή πολεμική (Έκ του ωροσκόπου ληπτέον — [Γ. 171ν] και

άμαχήτως [-του οοά.] τήν πόλιν λήψη) = οοά.ϊΊοΓ. 11, Γ.311 δς.

Γ. 172. Καταρχή πολεμική, έΕ ης γνωρίζεται πάσα ή τοΰ πολέμου

άναστροφή (Έκ τοΰ ωροσκόπου γνωρίζεται — [ΐ. 172ν] άπο-

φαινόμενοι ού μή σφαλώμεν) = οοά. ΓΙοΓ. 11, Γ. 312ν.

Περί πολέμου (Δωρόθεος και οί περι αύτόν λεπτομερέστερον

έΕετάσαντες υπέγραψαν · άλλά και ήμεΐς — και τοΰτο πάλιν

κοινόν). —

Γ. 173υ.Ροδΐ ΟΓΠαηιβηίυπι : Θεοφίλου φιλοσόφου πόνοι περί

καταρχών πολεμικών προσφωνεΐσθαι Δευκαλίωνη (ακ) τόν
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παΐδα αύτοΰ (Η φυσική τών αστέρων ίδιοτροπία, ώ κοσμιώ-

τατε Δευκαλίων — [Γ. 175] ού πταίσειας θεοΰ συνεργοΰντος)1.

Γ. 175. Καταρχή πολεμική (Έάν τις πόλεμον όρΕηται — [Γ. 185] και

μάλιστα τών κακοποιών αποστρόφων δντων).

Περί τριγώνων (Κρόνος Διί τρίγωνος — [Γ. 186] καλοί και

ευδόκιμοι).

Περί τετραγώνων (Κρόνος έπιδεκατεύων Δία έπί της πολε

μικής καταρχής — [Γ. 188] δια δόλου τήν νίκην παρασκευάζει).

δβςυυηΐυΓΟαρίΐαπερι διαμέτρων, περί έΕαγώνων, περί πολέμου,

έάν τις τηραννήσαι (βίο) θέλη και έαυτόν έλευθερώσαι από υπο

ταγής τών κρατούντων, περί τυραννίδος, έν ποίω τόπω γίνεται

ό πόλεμος, πότε γίνεται πόλεμος [ϋίβ], άλλη σκέψις, περί ανα

λύσεως, περί πολέμου προσδοκουμένου ή κακοΰ τινος πότε

γίνεται, περί πολέμου, προσδοκία πολέμου και περί τοΰ μέλ

λοντος άπέρχεσθαι είς πόλεμον, περί τοΰ έπιμεΐναι ό πόλεμος

ή ου, περί πολέμου ποιότητος, περί τών άποσταλέντων στρα

τιωτών προς έπιζήτησιν έτέρων στρατιωτών και βούλει γνώναι

εί καταλάβη αύτους και γενήσεται μεταΕυ ό πόλεμος, περί

πολέμου, περί πόλεως πολιορκουμένης εί κρατηθήσεται ή ου,

περί πολέμου, άλλη σκέψις. ϋβδ. ΐ. 203 γυναΐκα διακονεΐν έν

τοιαύταις ύπηρεσίαις. Ηαβο ραΓΐίηι οοπ^Γυυηΐ ουπι ρΓίπιο

Αροηιαδαπδ ΙίυΓο, οοά. ΠοΓ. 11, Γ. 27 δςφ

Γ.203. Σαραπίωνος ΑλεΕανδρέως 2 είσαγωγή έπισκοπίς (βίο)

περί οίκοδεσπότου και περί υψωμάτων (Ύψώματι δέ έστι τω

άστέρι — [Γ. 203ν] οίκος και ϋψωμα ή Παρθένος).

Περί καταρχής (Τους έπικειμένους άστέρας — [ΐ. 205] και ό

"Ηλιος ταΰτα κοινών [βίο]).

Περί καταρχής πώς γνωσόμεθα τον τό κΰρος έπέχοντα έπι

πάσης έκζητήσεως (Πρό πάντων δεΐ ζητεΐν — [Γ. 206] έπί

πάσης καταρχής ήμΐν έστιν).

Γ. 207. Περί πράσεως και ώνής (Τρόποι δέ τής πράσεως — [ΐ. 207ν]

και τών πραγμάτων άπλώς).

Περί παΐδα άγαγεΐν εις σχολεΐον ή είς οΐαν βούλει τέχνην (Πρό

πάντων είναι τήν Οελήνην — [Γ. 208] τα β' ύπό τών β' και έΕής).

Περί αίτήσεως χάριτι χρημάτων (Έν τούτω τω κεφαλαίω —

[Γ. 208ν] τοΰ ωροσκόπου εύθυποροΰντες).

Περί νόσου εμπεριέχει ή ύπόθεσις και περί πλεόντων και

1 Οαρίΐα ςυαβ ίϊ. 173Τ-203 Ιβ^υηΐυΓ, βχοβΓρΐα δυηΐ βχ 1ί1>πβ ΤηΕορηιι.ι ςυαβ ίη

οοάά. Vαΐίο. 212, ί. 108 δδ., ΡαΓίβ. 2417, ί. 4 δβ. βΐ ΡαΓίδ. δυρρί. £Γβο 1241, ί. 1 βδ.

δβΓναηΐυΓ. ϋβ ςυί1)υδ ρΙυΓα ίη ϋαΐαΙ. Κοτηαηο ίηνβηίβδ.

2 ϋβ 8βΓαρίοηβ, οί. Οαΐαί., I, ρ. 99, 101, βΐ Βο11, Βρζαηΐ. Ζήΐ$οΙιτ., VIII, 1899,

ρ. 525 ςοί βυηι δβΓαρίοηβπι ΑηΐίοοΗβηυπι ΗίρραΓοΙιϊ, υΐ νίάβΐυΓ, άίδοίρυίυπι βδδβ

βηβρϊο&ΐυβ ββ(.
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δεσμευθέντων (Περί πάντων δεΐ σκέπτεσθαι, ώς φησι —

[Γ. 209ν] περί νόσου ούκ άχάριστα).

Γ. 210. Περί όμοζωνούντων Ζωδίων (Είσί δέ άλλαι μαρτυρίαι — τήν

δύναμιν έπί παντός σχήματος).

Περί σχήματος Κρόνου Διός και "Αρεως. — Περί των σχημά

των Αφροδίτης και Έρμοΰ. — Περί σχήματος της Οελήνης. —

Περί στηριγμών. — Περί δορυφοριών. — Περί έκλογής της

είς πόλεμον έΕελάσεως κεφάλαιον άνατκαιότατον σφόδρα. —

Γ. 212ν. Περί των τεκμηρίων τοΰ πολέμου ("Οταν τεκμήριον

της καταρχής — και κατά τον τόπον της Οελήνης. —

ΟβΙθι'α αί) αϋα τπαηυ οοηδοπρΙα δυπΙ : ΐ. 212ν, ηοίυΙα άβ δοϋδ

ο1>δουΓαϋοηβ ; ΐ. 213 περί οικοδεσποτών βΐ περι τοΰ αρρεν η

θήλιν έστί [?] τό έγγάστριον; Γ. 213ν, Έρμου τοΰ Τρισμε-

γίστου περί τοΰ συναντήσαι βασιλεΐ ή σουλτάνω.

ΚυΓδυδ άΜά ηιαηυδ ΐ. 214, πός διερήσκει τό πλάτος τών

πόλεων, πώς διερίσκειν τά μήκι τών πόλεων; Γ. 215ν, περί τών

ιβ' ζωδίων ; ί. 216ν, ηοΐυΙαβ οΙιΓοηοΙο^ίοαβ.

5. Οοά. ρΗίΙοβ. 8Γ. Ιδ.— ΟΗαΓΐειοβυβ, βαβο. XV, οπι. 33 Χ 23, ». 212. - Οί. Νβδδβ1»

ρ. 14; Ιιατηϊιβοίυβ, VII, 549 (ουί βδΐ η. 137).

Γ. 1. 'Ρητορίου εκθεσις και έπίλυσις περί τε τών προειρημένων

δώδεκα Ζωδίων και περί έτέρων διαφόρων εκ τών Αντιόχου

θησαυρών. ΡΓοοβηιπιπι βχοίρίυηΐ οαρίΐα δβάβοίπι, ςυοπιπι

υΙΐίηιυιη βδΐ περί άνταναλύσεως [η. 31, ΒοΐΙ ίη Οαΐαΐ., I, 1581.

ϋβίηάβ θδΐ ίη Γ. 6 ίηδοπρϋο : ΈΕήγησις τών έν τοΐς άποτε-

λέσμασι ονομάτων υΙ ίη ρΓίιτιΗ. ΒοΙΙϋ Γατηίϋα, άβδ. Γ. 6ν οί δέ

ήμερινοί υπόγειοι = ρ. 159, 29 Β. ϋβίηάβ Γ. 7 Περί τών χρή

σεων τών κέντρων και τών έπαναφορών και τών άποκλιμάτων

υΐ α ρ <± βΙ οαρ. 47 βαάβπι ηιοάο ίηδοπρΙ,υηι φιο ίη α ρ ρ ; ίη

Ιϊηβ βχΙαΐ Τέλος τών τοΰ 'Ρητορίου.

Γ. 7ν. ΤαΙ>υία ςυα βχίιίί)βηΐυΓ Μήνες 'Ρωμαίων βΐ Μήνες Άρράβων

ουπι άυαυυδ αάηοΐαΐίοηίί)υδ.

Γ. 8. Εί βούλει γνώναι έν οίωδηποτοΰν τόπψ καθ' έκάστην ήμέραν

πόσας μοίρας ύψοΰται ό "Ηλιος — [Γ. 8ν] έν τή βασιλίδι τών

πόλεων μοίρας κβ' και λεπτά πρώτα νδ' έγγιστα.

6. Οοά. ρΜθδ. 37. — 0ΗαΓΐΗ0βυδ, δ.ιβο. ΧV/Χνί, 0πι. 31 Χ 21, ίϊ. 290. —

Οί. Νββββ1, ρ. 26 βφ ; Ιιαηι1)βάυβ, VII, ρ. 249 (ουί βδΐ η. 70). — Αά ηοβ ρβΗίηβηΐ

ίοΙία 247-290.

Γ. 247-248. Ιηάβχ οαρίΐυπι ρλε' ; αά ίτηρίβιιάυπι δραΐίυηι ηοτ,αβ άβ

ΐβηιροΓβ άίβί ίηνβηίβηάο βΙ άβ χρυσογραφία αάίβοίαβ δυηΐ.

Γ. 248ν. α'. Περί διαθέματος (Τής ούρανίας διαθέσεως — περί διαθέ-

ματος λέΕομεν). ΟΓ. οοά. ΓΙοΓ. 8, ΐ. 213, ΐώί ΗβρΙιαβδΙίοηϊ

ΐπΙιυίΐυΓ, βΐ οοά. Υβηβΐ. 7, Γ. 382.
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β'. Περί θεματίου (Θεμάτιον τοίνυν λέγεται — [Γ. 249ν] έπί το

μεσουράνημα). ΟΓ. ίοίά.

<γ'>· Περί δωδεκατημορίου και ορίζοντος (Έκαστον δέ

ζψδιον — τό δΰνον διαδείκνυται). ΟΓ. ίηίά.

δ'. Περί τοΰ ποΐα τών ζωδίων άποκεκλήρωται έκαστος των

πλανήτων (Αποκεκλήρωνται δέ — ΰψωμα δέ αύτοΰ ή Παρθέ

νος). ΟΓ. οοά. Vβηβΐ., ίοίά.

ε'. Περί τριγώνων πρώτον (Έκ τρίγωνα δέ ουτως — ύδατώδες

και νοτολυβικόν) = οοά. ΠοΓ. 8, Γ. 213ν, βΐ οοά. Vβηβΐ., ίοίά.

ς'. Περί τών ταπεινωμάτων και τών έναντιωμάτων (Κρόνου

ταπείνωμα Κριός βΙο.). ΟΓ. οοά. Vβηβΐ., ίοίά.

Ζ'. <Περί όρίων>. Ταουία πια^ηα, άβδ. Γ. 250 ίη νβΓοα και κατά

διάμετρον. ΟΓ. οοά. Vβηβΐ., ίοίά.

η'. Περί τοΰ κατά τρίγωνον σχηματισμοΰ (Και κατά τρίγωνον

μέν — έπί τοΐς λοιποΐς όμοίως) = οοά. ΠοΓ. 8, Γ. 213ν, βΐ οοά.

Vβηβΐ. 7, Γ. 382ν.

θ'. Περί τοΰ κατά τετράγωνον σχηματισμου (Κατά δέ τετρά-

γωνον — διά μοιρών π'). ΟΓ. οοά. Ηοι\, Γ. 214, βΐ οοά.

Vβηβΐ., 1.0.

Γ. 250ν. ι'. Περί δεΕιών και ευωνύμων σχημάτων (ΔεΕιά δέ λέγουσι

τρίγωνα — υπό τοΰ έν Ζυγψ τετραγώνου. ΟΓ. 1. ο.

ια'. Περί άκτινοβολίας (Ακτινοβολεΐν δέ — εϊη ό διαμετρών) =

οοά. ΠοΓ., Γ. 214% βΙ οοά. Vβηβΐ., Γ. 383.

ιβ'. Περί ασυνδετων και άποστρόφων (Ασύνδετα δέ — άλλή-

λοις). ΟΓ. 1. ο.

ιγ'. Περί άρρενικών καί θηλυκών (Και τά μέν τών ζωδίων —

[Γ. 251] μέχρι τοΰ ωροσκόπου). ΟΓ. 1. ο.

ιδ'. Περί χρηματιστικών τόπων = οοά. ΠοΓ. βΐ οοά. Vβηβΐ., 1. ο.

ιε'. Περί τοΰ της Οελήνης δωδεκατημορίου (Τό ιβ' μόριον —

και έπί τών λοιπών). ΟΓ. 1. ο.

ις'. Περί συναφής και απορροιας (Ουναφή δέ και απόρροια —

και συνάπτεται αύτω). ΟΓ. οοά. ΠοΓ., Γ. 215, βΐ οοά. Vβηβΐ.,

Γ. 383η

ιΖ'. Περί απορροίας (Απόρροια δέ γίνεται— ή και έπτά). ΟΓ. 1. ο.

ιη'. Περί στηριγμοΰ (Οτηριγμός λέγεται — λεπτώ ιστάμενος).

ΟΓ. 1. ο.

Γ. 25 1ν. ιθ'. Περί άφέτου [ρΓο άφαιρέτου] ήτοι άναποδίζοντος (Αφέτης

δέ λέγεται — τά προηγούμενα). ΟΓ. 1. ο.

κ'. Περί προσθέτου ήτοι προποδίζοντος (Προσθέτης δέ

πάλιν — έπί τά έπόμενα). ΟΓ. 1. ο.

κα'. Περί ύπαύγου ("Υπαυγος δέ λέγεται — και ακτΐνας). ΟΓ. 1.ο.

κβ'. Περί φάσεως (Φάσις δέ λέγεται — δταν έπί δύσεως).

ΟΓ. οοά. Vβηβΐ., 1. ο.

οοώ. νι. 4



50 ΟΟΒΙΟΕδ ΥΙΝϋΟΒΟΝΕΝδΕδ — 7

κγ'. Περί ήμερινών αστέρων (Ημερινούς δέ λέγουσιν — οίς άν

συσχηματισθείη). Οΐ. 1. ο.

κδ'. Περι άναβιβάΐοντος και καταβιβάζοντος (Είσι δέ δυο

τόποι — ό δέ καταβιβάΕων ξΐ). ΟΓ. 1. ο.

κε'. Περί οίκοδεσποτίας = οοά. ΡΊοΓ., Γ. 215 ; οοά. Vβηβΐ., ΐ. 384.

κς'. Περι αέρων και έπισημασιών (Περι δέ άέρων — [Γ. 252]

την τοΰ αέρος κατάστασιν). ΟΓ. ίοίά., 0αρ. κς'.

κΓ. Περι έΕάλματος ("ΕΕαλμα τοίνυν — την γένεσιν εκείνου).

ΟΓ. ίοίά., οαρ. κΓ.

δυηιηια βΐίαηι ίη δβομιβηϋουδ ουηι οοάίοβ Vβηβΐ. 7 οοη^πιβη-

ί'ια, φιαβ βα ίαηΐηηι Γθ ΐυι'ΐιαίυΓ, ηυοά οαρυΐ λγ' οοά. Vβηβΐ.

ηίο ίη ΐΓβάβοίηι οαρίΐα άίνίάίΐυΓ; ηαιη ροδΙ ίηδοπρΙίοηβηι περί

της των ζωδίων διαιρέσεως δβατιυηίυΓ λδ'. Περι Κριοί) —

με'. Περί Ίχθύων βΐ δυοάίίυΓ αάηοΐαϋο : Ηφαιστίωνος.

Έτγι πάσης τοίνυν καταρχής — έκαστη προγνώσει. ΕΓ^ο ςυοά

ίη VβηβΙο βδΙ λδ', Ιιίο βδΐ μς'. Ιη οαρίΐβ Εε' [— νγ' οοά. Vβηβΐ.]

Ιαουηα ΓοΙίοΐα βδΐ βΐ αάηοίαίυΓ : ουτως ειχεν. 0αρ. ς"α' [= οη'

οοά. Vβηβΐ.] βδΐΧχόλια έκ των Δημοφίλου. ΙηΐβΓ ρς' βΐ ρη'

[= ς·γ' βΐ ς"δ' οοά. Vβηβΐ.] ίηδβπΐυι: ίη Γ. 272. ρΓ. Περι των

από των άστρων σημασιών (Έπεί δέ και άστέρες — χελιδόνες

έπιφαίνονται [βδΐ οα1βηάαι·ίυπι ίβηιρβδΐαίίδ δί^ηα βχηίοβηδ]).

Ιη 0αρ. ρκγ' [= ρι' οοά. Vβηβΐ.] Ιαουηα βΐ ίη πιαΓ^. : λείπει

ϊσως φύλλα τρία. ΡοδΙ ρκς' [= ριγ' οοά. Vβηβΐ.] δβςυίΐυΓ ρκζ'.

Κλαυδίου Πτολεμαίου βιβλίον ό καρπός Γ. 286-288. —

ρκη'. Έπιστολή Πετοσίρεος [= ριδ' οοά. ν"βηβΐ.]. Τβχΐυδ

άβδίηίΐ ίη οαρ. <ρλ'> Ψήφος διαγνωστική βΙο. [= ρις' οοά.

Vοηβΐ.] Γ. 290 ίη νεΓοίδ ϋωή σκότος θάνατος. Ιηάβχ ρΓαβΐβΓβα

βχΗίοβΐ ρλα'-ρλη' [= ριΓ-ρκα' οοά. Vβηβΐ.]. — Μέθοδος αλη

θής και ευκολος είς τό γνώναι τήν ώραν της ήμέρας, ςυαβ ίη

Vβηβΐ. βδΐ 0αρ. ρκβ', ηίο ροδΙ ίηάίοβηι αά βχρίβηάυιτι δραϋυηι

ναουυηι αάάίίυΓ.

7. Οοά. ρ1ιί1θ9. βΓ· 190. — ΟΙιΗΓΐαοβω, βαβο. XV, οπι. 22 Χ 16, £Γ. 307. — <Χ

Νββδβ1, ρ. 107 δ(}ς. ; ίιαηι5βοίυδ, VII, 511 (οοί βδΐ η. 129). — Ηαβο Γβι β οοηΐίηβΐ α(1

ηοβ ρβΓΐίηβηΐία :

Γ. 64. Περί νεφέλης και χαλάζης.

Ρ. 65. Περί άστραπής.

Γ. 65ν. Περί τοΰ ουρανίου σώματος.

Γ. 70. Ταουία τών πολευόντον.

Γ. 70ν. Κανόνιον περί τών πρλευόντων και διεπόντων άστέρων είς

εΰσύνοπτον δήλωσιν — [Γ. 71] τήν καταρχήν ποιεΐσθαι.

Περί ωροσκόπου (Της [δΟΓ. τήν] δέ της Οελήνης — |Γ. 71ν]

συμβαίνειν τυγχάνει).
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Γ. 72. Αρχή τοΰ ωρολογίου τών ιβ' μηνών.

Γ. 73. Περί φλεβοτομίας.

Γ. 73ν. Άγαθαι ήμέραι άς έδειΕεν ό θεός τω "Εσδρα τω ίερεΐ. ΟΓ.

οοά. 12, ΐ. 119.

Γ. 74. Έτερα μέθοδος σεληνιακή περί της Οελήνης προγνώσεων

Μελάμπους τοΰ αστρολόγου. Εάίίαηι ίη Οαίαί., IV, ρ. 110,

οί. δυρΓα, ρ. 341.

Περί τών Ζ' πλανήτων (Φασίν γοΰν οί αποτελεσματικοί — στέ-

γην ταυτότητος) = οοά.3, Γ. 102ν. ΕεΙίΐυπι ίη Οαίαί.,ΙΥ, ρ. 114.

Γ. 75. Περί τών άνακυκλισμών βΙο. = οοά. 3, ΐ. 103.

Γ. 81ν. Κανόνιον τών δ' άνεμων και τών κδ' βαθμών. ΤαΙ>υΙα ουηι

αάηοίαΐίοηίΒθδ.

Γ. 82. Οελήνη έάν συνοδεύουσα τω Κρόνψ έναντία είς πάν πράγμα —

[ΐ. 83] και Οκορπίου και Ύδροχόου.

δίηβ ΐίΐυΙο. Χρή δέ και τοΰτο παρατηρεΐν ώς έπί πάσης καταρ-

χής — ό Κρόνος έχει οίκον τόν Αίγόκερων και τον Ύδροχόον).

Περί τών Ζ' πλανωμένων έν έπιτομή έκ τών Αντιόχου (Ό

Κρόνος άρχειν λέγεται — ύψοΰσθαι λέγονται).

Γ. 83ν. Περί τών ιβ' ζωδίων και τών Ζ' πλανήτων και τών συνεργου-

σών αυτών (βίο) βοτανών (Ό ζωδιακός κύκλος μεμορφωμένος

έστίν — [ΐ. 84] έδρας πυραικτωμένου ίάται). Εχ Ρΐο1βπ>.,

Τβίταύ., οΓ. οοά. Νβαροί. 19, Γ. 387ν.

Έπίσκεψις τών Ζωδίων ακριβής Πτολεμαίου.

Ρ. 85ν. "Ετερον σχήμα σφαιρικόν Πτολεμαίου άβοαηοδ ίΙΙυδΙΓαηδ.

Γ. 85. Τοΰ σοφωτάτου ίατροΰ κυρίου Γεωργίου του Χρυσοκόκη

έΕήγησις είς τήν σύνταΕιν τών Περσών έκτεθεΐσα προς τόν

αύτου άδελφόν κυρόν Ίωάννην τόν Χασανίτην (Πάλαι μου και

αυτός ώς οϊσθα— [ΐ. 137ν] άλλα κατ' έμήν εϊρηται δύναμιν).

ΟΓ. Οαίαί., IV, οοά". Ταυπη. 2, Γ. 3.

Γ. 138 δςς. Vαπα αδΐΓοηοπιίοα, νβ1υΐ ΐ. 141τ άβ αηηίβ ΡβΓδαπιπι,

ΐ. 148ν άβ άυοα.βοίπι δί^ηίδ, Γ. 149ν κανόνιον τών απλανών

αστέρων έκτεθειμένον έν έτει ,ςωνδ' άπό κτίσεως κόσμου,

Περσών δέ φ ιε' [ρ. ΟιΓ. 1345]. ΟΓ. δυρΓα, οοά. 1, Γ. 30.

8. Οοά. ρΙιΠοβ. %τ. 287. — (ΛαΓΐαοβυδ, β»βο. Χν/ΧVί, οπι. 20 Χ 14, Β. 191. —

ϋΐ. Νβδββ1, ρ, 142 ; ίιαπι1)βοίυβ, VII, ρ. 58δ (ουί βδΐ η. 145). — ΜάχΊοιά βίυβ ραΓβ, δ0.

Γ. 38-178, αΛιΐ β οοιίίοβ ΕΊοΓ. 7 αυΐ βχ βίυβ ^βπιβί1ο άβδ(;π'ρΐα ββΐ.

Ρ. 1-37 ΑοΙιπιβΐίδ οηβϊΓοοπΐίοοη. Εάίάίΐ Κί^α1ΐίυδ, ΡαΓίδΠδ 1603.

Ρ. 38 [ρβΓΓοΓαίυπι] ίηοίρίΐ ίη ιηβεΙίο βηυηΐίαΙο ίη α,βδοπρΙίοηβ ΑπβΙίδ;

ββΐ ΗβρΗαβδΐίοηίδ, οαρ. I, 1 ραυΙΙυπι ίπιπιυΐαίυηι, άβδ.

[Γ. 47] ή άπάγΕεται και ουδέ ταφής άΕιωθήσεται = ρ. 67, 17,

Επ8β1ί)Γ. ΟΓ. οοά. ΓΙοΓ. 7, Γ. 99.

' - <β'·> 'Εν οις τόποις χαίρουσιν οί άστέρες βΐ άβίηάβ ρβΓ£Ϊΐ
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ρΓοΓδυδ υΐ οοά. ΓΙοΓ. 7, Γ. 106 ίΐα ΐαιτιβη, υ.Ι ηίο οαρίΐα ηυπιβ-

ΓβηΐυΓ. ϋδρυΐ ις'. Περί οίκοδεσποτίας τών πλανωμένων

άβδ. [Γ. 52ν] ίη νβΓοα τοΰ τόπου της εκλείψεως; Ιυπι Θεω-

ρηθέντων δέ ουτως τών είς την αιτίαν — [Γ. 53ν] διόπερ

άφείσθωσαν. Τυηι Περί δε τών ε' πλανωμένων έκθησόμεθα —

[Γ. 541 καθ' έκαστου ζωδ' και κλίμα. δβςυίΐυΓ κγ' [!]. Περί χρό

νων ζωής (Έκτίθησι — [Γ. 55] φθοράν τών έν τή δύσει) =

οοά. ΓΙοΓ., Γ. 120 βΐ οβΐβι'α θχοβΓρία Ηβρηαβδΐίοηβα βοάβπι

ίβΓβ οΓάίηβ ςυο ίη οοά. ΓΙοΓ. κγ' βδΐ περί γονέων, δβά βΐίαπι

δβςυβηΐία οοπιρΙβοΐίΐυΓ, κδ'. Περί τύχης άΕιωμάτων. — λε'.Περί

χρόνων διαιρέσεως [= οοά. ΓΙοΓ., ΐ. 131]. — λς'-λη'. Περί τοΰ

ένιαυτοΰ, περί μηνός, περί ήμέρας. — λθ'-μς'. Διαίρεσις της

χρονοκρατορίας . — <μζ'.> [Γ. 96] Πώς δεΐ σκέπτεσθαι τάς

μεταφοράς = οοά. ΓΙοΓ., ΐ. 140.

Γ. 105. <μη'>. Θεοφίλου περί καταρχών ρΓοΓδυδ υΐ ίη οοά. ΓΙοΓ.

δβά οαρυΐ νγ'. Περί μηνός κατά τον Νεχεψώ, ΐ. 115-116 ίηί-

ΐίυηι ςυίάβπι ίάβπι ηαΰβΐ, άβδίηίΙ αυίβηι ίη νβΛα και βιοθα-

νάτους γίνεσθαι υΐ οοά. ΓΙοΓ., Γ. 152ν. Οαρυΐ οε'. Πώς αν τις

γνοίη... [= οοά. ΓΙοΓ., ΐ. 159] — [Γ. 130ν] άβδ. ίη ηιβάία δβηΐβη-

ίία άγαθοποιοΐς · ή ήωτου [?] ωροσκόπου.

Γ. 131-168 πιαηυβ α1ΙβΓα, οηαΓΙα άίνβΓδα.

ριθ'. Περί άπωλείας πράγματος βΐο. ρΓοΓβυδ υί οοά. ΓΙοΓ.,

Γ. 179ν, ουπι αυο βΐίαιτι ίη δβψιβηΐίουδ ρΙαηβ οοη^Γυίΐ, ηίδί

ςυοά οαρυΙ ρκζ'. (Ανάκρισις έκ της τών άστέρων συγκρά-

σεως [= οοά. ΓΙοΓ., Γ. 186ν]) ουπι Γ. 147ν ίη ηιβάία δβηΙβηϋα

άβδίηίΐ βχοίρίΐυΓςυβ ιη Γ. 148 Γβϋςυίίδ οαρίΐίδ ρλθ'. Έάν τις

πεπόρνευκεν [= οοά. ΓΙοΓ., Γ. 1δ9ν]. ΙηΐβΓ οαρυΙ Περί μετοχής

βΐ Περί δεσποτείας [= οοά. ΓΙοΓ., Γ. 195] βχΐαΙ ρΕγ'. Περί

άνταναλύσεως (Αντανάλυσις δέ έστιν — ύπάρχωσι μη χρη-

ματίζοντες).

Γ. 169-181 πιαηυδ ΐβΓΐία, ςυαβ ίρδα ςυοο{υβ οοάίοβπι ΓΙοΓβηΐίηυηι νβΙ

βίυδ ^βπιβ11υηι ΙΓαηδοπρδίΐ υδςυβ αά βίυβ Γ. 210ν Έφοδος τών

κατά μέρος έπισημασιών, ουίυβ βχΐΓβπια νβΛα ίη βχΐΓβηιο

ΐ. 178νβχΐαηΐ.

Γ. 179 δίηβ ϋΐυΙο. Περί ταΰτα δέ μάλιστα γίνεται ή μεγίστη σκέψις,

δβςυίΐυΓ βηυπιβΓαίίο κλήρων ρίβηίδδίπια, ςυαβ άβδ. Γ. 180ν

κλήρος δεσποτών άπό Έρμου έπί "Ηλιον και τά ϊσα άπό

ωροσκόπου.

Γ. 181. "Αλλο (Οελήνη χωρίς τινος άστέρος πλανωμένου — οσα

βαστάξει άφαιρεθήσεται).

"Αλλο (Από ωροσκόπου έπί Οελήνην — εύρεθήσεται ό δραπέ

της). ϋβίηάβ δραΐίυηι ναουυηι.

Γ. 182. Περί διαφοράς λίθων έν συντόμω (Λημνία σφραγίς έπί τών
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κακών — [άβδ. Γ. 19 1ν ίη πιβάία ββηΐβιιϋα] Περί Μεμφίτου

λίθου · λίθος Μεμφίτης έν Αίγύπτω · ουτος ευρίσκεται κα...).

ϋββδΙ 3ρυά άβ ΜβΙν, Σββ ίαρίάα&ββ φ·βο$, 1898.

9. Οοά. Ιιίδΐ. %τ. 113. — ΟΙιΕΓΐαοβυδ, δαβο. XVI, οπι. 21 Χ 1δ, ίϊ. 175.— ΟΓ. Νββ9β1,

ρ. 158; ΚοΙΙαΓπ, δυρρί., ρ. 550, οοά. 87.

ΡοδΙ ηοηηυΙΙβδ ρα^ίηαδ ναουαδ ίη Γ. 153ν πιαηυδ ΓβοβηΐίοΓ ηαβο δοπρ-

δίΐ : Τά δόδεκα ζώδια. Κριώ Βρετανίαι Γαλατία Γερμανία —

Φαζανία Γασαμών Γαραμαντική. Εχ ΡΙοΙβπι., ΤβΙταΒ., II, 5.

10. 0οά\ Ιιίδΐ. ΒΓ. 122. — 0ΗαΓΐδ0βυδ, βαβο. XVI, οπι. 20,5 Χ 16, Β". 183. — ΟΓ.

Νβδδβ1, ρ. 171 ; Κο11αΓπ, βυρρί., ρ. 534, οοά.84·. — Κ. 33-103 ρβΓ δβ οοάίοβηι βίΗοίυηΐ.

Ιη πιαΓ^. δυρ. ί. 33 πιαηαδ Γβοβηβ δοπρδίΐ : και Παύλου ΑλεΕανδρέως εις τήν

άποτελεσματικήν έν συνάψει και Μαΐστόρου Απομάσαρ.

Γ. 33. Τάδε ένεστιν έν τω βιβλίω του Μαϊροτοΰ [1. τών μυστηρίων

του] Απομάσαρ. Ιηάβχ οαρίΐυηι ρνς' ρβΓϋηβηδ υδφιβ αά

Γ. 35ν βαάβηι οαρίΐα βηυιηβΓαηδ, φιαβ ίη οοά. Ι,^υΓ. 11 ΙίοβΓ

ρππιυδ οοηιρΙβοΐίΐυΓ. Τβχίυδ άβδίηίί. ίη Γ. 43ν ίη 0αρίΐβ περί

κλήρου φακής, φιοά ίη ίηάίοβ ββΐ κα'. Τυηι ΓοΙίυηι ναουυπι.

Γ. 44. Παύλου ΑλεΕανδρέως είσαγωγή είς τήν άποτελεσματικήν.

ϋβδ. ίη Γ. 58 ίη οαρίΐβ Περί της τών ιβ' τόπων [βίο] ίη νβΓοίδ

κατά τήν τών χρόνων πρόβασιν.

Γ. 58Τ. Εί όμονοήσουσιν άλλήλοις οί γαμικώς συναπτόμενοι ("Ορα εί

ό κύριος — μέσος) = οοά. ν"βηβΐ. 7, ΐ. 267, οαρ. υοη'.

Περί του πρότερος [βΐο] αυτών προτελευτήσει ("Ορα τον

κύριον — [Γ. 59] χαλεπά σημαίνουσιν) = ίοίά., 0αρ. υοθ'.

Περί παλαιάς καταθέσεως χρημάτων (Περί χρημάτων κεκρυμ-

μένων — [Γ. 61ν] κινδυνεύει κίνδυνον περί ζωής).

Περί μετοικήσεως ή [1. εί] συμφέρει μετοικήσαι ή ου ("Ορα τον

κύριον του ωροσκόπου — δηλωτικός άστήρ) = ίί)ίά., Γ. 267Τ,

οαρ. υπ'.

Εί συμφέρει άποδημήσαι (Έάν ό κύριος του ωροσκόπου —

[Γ. 62] ληστάς καθ' όδόν) = ϋ>ίά., Γ. 317, 0αρ. χς'.

Περί μακράς άποδημίας (Περί μακράς αποδημίας — [ΐ. 64] και

ή περιουσία αύτοΰ έστι) = ίόίά., 0αρ. χΐ'.

Πότε έπανήΕει' ό άποδημών (Έάν έρωτηθής πότε — [Γ. 65]

έκεΐνο κύριον λέγουσιν) = ίοίά., ΐ. 318ν, 0αρ. χη'.

Περί του είδέναι εί νοσεΐν ή ύγιαίνειν \βίό] ό άποδημών ("Ορα

τον δηλωτικόν — άγαθύνεται) = 'ώ'ιά., Γ. 319, 0αρ. χθ'.

Γ. 65Τ. Περί τοΰ είδέναι εί ζή ή άπέθανεν ό άποδημών (Έάν εύρεθή ό

δηλωτικός — και καλώς έΈειν) = ϊύ'ιά., 0αρ. χι'.

Περί δραπετών (Τόν δραπέτην γνωσόμεθα — [Γ. 67] φανεροΰ-

σιν αυτόν). ΓοΓΐ. ϋοΓοΐΙιβί, οΓ. οοΰ. Υβηβΐ.β, Γ. 152ν, 0αρ.λε'.
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Περί δεσμωτών ("Ορα την Οελήνην — [α-βδ. Γ. 69 ίη πιβάία

ρε^ίηα βΐ δβηΐβηϋα] έάν ό κύριος τοΰ ωροσκόπου. [Ιη ηιαιγ.]

τόδε [βχ ώδε υΐ νίά.] εύρον οΰτως) = οοά. Vβηβΐ. 7, ί. 319ν,

οαρ. χια'.

70. Η Αφροδίτη και ό Κρόνος (Άναισχυντίαν είς τους ανθρώ

πους — συν<ν>εφία αστραπή).

"Οταν βλέπωσιν οί αστέρες είς (1. εις?) τον έτερον είς τελείαν

φιλίαν. Ζευς και Κρόνος (Αί κεφαλαι πρός άλλήλους — [Γ. 70ν']

φιλοσόφων περικάλυψις). ΟΓ. οοά. Vβηβΐ. 7, Γ. 284-291.

"Οταν βλέπωσιν οί αστέρες άλλήλους κατά διάμετρον. Ό Ζευς

και ό Κρόνος (Μέσον τών βασιλέων — [Γ. 71] άστραπαι και

βρονταί).

δίηβ ΐίΐυΙο. (Κρόνος κυριεύσας τών όρίων της συϋυγίας —

[Γ. 74] ευκρατος ύγιής). Εάίίυηι βχ οοά. Ταυπη. 4, Γ. 41ν, ίη

ΟαΙαί., IV, ρ. 83 δδ.

δίηβ ίίΐυΙο. (Η Οελήνη τοΰ Ηλίου απορρέουσα και τω άναβαί-

νοντι συνοδεύουσα — [Γ. 74ν] και ζημίαν τών έμπορων). ΟΓ. οοά.

Vβηβΐ. 6, Γ. 155ν.

Καθολικά παραγγέλματα άπό Οελήνης και ωροσκόπου · τουτο

δέ κεφάλαιον σημαίνει οϊαν έΕουσιν αρχήν και τέλος τά πράγ

ματα (Έάν ή Οελήνη συναπτή — [Γ. 75] σύν τοΐς κακοποιοΐς) =

οοά. ΊΉυπη. 4, ΐ. 6Κ

Περί γραφής πιττακίου ή χαρτιου και διδαχής παιδός (Έστω

ό ωροσκόπος — έχων άνατολικήν). ΌΓ. οοά. Vβηβΐ. 7. Γ. 199Τ,

οαρ. τλγ' ; οοά. Ταυπη. 4, Γ. 57.

Περί έλεύσεως ή μετάρσεως άπό οϊκου είς οίκον (Έστω ώρο- _^

σκόπος άγαθοποιός — άγαθή και άλυπος) = ίοίά., Γ. 61.

Περί γραφής εί κομισθήσεται ("Ορα τόν Έρμήν — άφιΕιν

δηλοΐ) = Μά., Γ. 60ν.

ρ. 75ν, Περί τοΰ εύρεΐν όνομα ουτινος βούλει (Οτήσον τόν ώροσκό-

πον — [Γ. 76] Οελήνη π' ρ' ι') = οοά. ΜβάίοΙ. 23, Γ. 270.

Περι τοΰ γνώναι εί ταχέως ή βραδέως ήΕει ό άποδημών και

πώς πράΕας έπανήΕει (Οκέπτου τόν ώροσκόπον τής έΕόδου —

[Γ. 76ν] ως είδες άκολούθει).

Περι τοΰ εί γίνεται τό ένθυμούμενον (Έάν ό κύριος τοΰ

ωροσκόπου — [ΐ. 77] τότε γενήσεται) = οοά. Vβηβΐ. 7,

Γ. 168ν.

Περί άρρωστων και έναποκλείστων (Από του ωροσκόπου —

, λύσιν άμφοτέρων δηλοΐ) = οοά. Ταυπη. 4, Γ. 59ν.

Περι θανάτου αυτών (Εί ό κύριος τοΰ ώροσκόπου — φνλακής

τελευτφ).

Πότε συμβή τινι καλόν ή πονηρόν (Εϊ τις σε έρωτήση —

[Γ. 77ν] τότε γένηται).
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Περί τών αστέρων και ποΐα σχήματα αγαθά και ποΐα .φαΰλα

, (Δεΐ είδέναι δτι οί έπτά — [Γ. 78] πολλών κακών).

Περί πράΕεως (Ό περί πράΕεως λόγος — [Γ. 79] άμυδροτέραν

ποιεΐ). ΟΓ. ϋαΐαΙ. Υβηβί., ρ. 190.

Τυπι δραϋυηι ναουυπι, ίπ πιαΓ^. έως ώδε εύρον και τόδε.

Γ. 80. Περί αίρέσεως τών έπτά πλανητών (Ό μεν "Ηλιος — και

λόγον).

Περί τοΰ τίνες είσί φίλοι και τίνες έχθροί (Ό "Ηλιος έστίν

έχθρός — έν τω μεσημβρινοί).

Περι άπό της [δ0Γ. της από] τών αστέρων μορφώσεως (Ό Ζεύς

τους εύοφθάλμους — [Γ. 80ν| ή δέ Οελήνη τό πράσινον).

Περι πέμψεως έπιστολών (Πέμπω<ν> έπιστολάς — άποτεύΕη

τοΰ σκοποΰ). ΟΓ. οοα.. Vβηβΐ. 7, Γ. 39Κ

Περί φρεάτων όρυγής και λάκου (Όρύσσων λάκκους — τό

έργον) = οοοί. Vβηβΐ. 7, Γ. 180. ϋβ Ιιοο οαρ. βΐ δςσ,. οΓ. ίηαϋοβηι

οοα.. Vβηβΐ. 7, οαρ. ρδ' δδ. (Οαίαί., II, ρ. 69).

Ε1. 81. Περι χρόνου ζωής και θανάτου άιτό τοΰ βιβλίου τών δώδεκα

τόπων τοΰ Μασάλα (Εί έρωτηθής περί χρόνων ζωής — [Γ. 87]

έπαινούμενός έστι).

Περί διαδοχής έΕουσιαστών (Έάν έρωτηθής πότε γίνεται ή

διαδοχή — [Γ. 87ν] ουδέν άνύσεις) = εοά. Vβηβΐ. 6, Γ. 148ν.

Περί τοΰ πότε ?νι αγαθόν τινι ή κακόν (Είπεν ό Μασάλας —

ή Αφροδίτη ανά η') = οοά. Vβηβΐ. 6, Γ. 148ν; οοά. ΝβαροΙ. 19^,

Γ. 410ν.

Εί γίνεται τό πράγμα ή ου (<Ί>δε την Οελήνην — [Γ. 88] έν τω

καταβαίνοντι οΰσης) = οοά. Vβηβΐ. 6, Γ. 149.

Περί τών πρός τους λοιπούς άστέρ'ας συναφών τής Οελήνης

(Η Οελήνη συπάιττου<σα> τω Κρόνω — [Γ. 91] έν δέ τω κατα

βαίνοντι κακίστη).

Περί ώριμαίας (Εί τύχη τον άφέτην — και άλιευειν).

<ΏθΓθΐΗβί> Περί κατακλίσεως νόσων (Οκεπτόμενος περί

νοσημάτων— [Γ. 91ν] και θανάτου προοίμιον). ΟΓ. οοά.Vβηβΐ.6,

Γ. 144.

Περί ποίων δεσποτών [?] τοΰ σώματος έσται ή νόσος (Έκ τών

ιβ' Ζωδίων — [Γ. 92ν] γίνεται και άναιρεΐ).

Γ. 93. Περί ποίου έκαστος τών αστέρων κυριεύει τών θ' μερών τοΰ

σώματος (Τών μέν έντός τοΰ άνθρώπου — [Γ. 94] ήγεμονικών

γυναικών).

Περί τών έπτά πλανητών τής δυνάμεως (Ό Κρόνος φύσεώς

έστι ψυχρας — [Γ. 94ν] κελεύει έγκρίνειν).

Περί άποκλιμάτων (Τών κέντρων — ώροσκοπούσης).

"Οσοι παρανατέλλουσι τοΐς προσώποις. ΕχοβΓρΐυπι βδδβ βχ

'. , ΤβυοιΌ Βα&γ1οηίο δυδρίοβπδ.
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Γ. 95ν. Ψήφος περί ζωής και θανάτου (Ληπτέον της κατακλίσεως —

[Γ. 95ν] τά συναχθέντα). ΟΓ. ΟαίαΙ, IV, οο(1. Μυΐίη. 11, Γ. 78.

Περί γάμου ήγουν συζεύΕεως.

Περί τών δώδεκα κομητών (Έάν Ίχθύες περί τοΰ Ηλίου — ό

δέκατος σάλπιγΕ).

Αριθμός σύντομος τών μελλόντων (Ίστέον δτι τό Μωυσής

δνομα — [Γ. 96] άμα βρωθήσεται).

Εχΐ^υα ηοΙυΙα άβ οΙίπιαΐίδ ΑΙβχαηάπηί αηαρΙιοπδ αά δραΐίυπι

ίηιρίβηάυπι εκϋβοΐα.

Γ. 97. δίηβ ίίΐυΙο. (Τό δι' άστρονομίας προγνωστικόν διαιρεΐται εις

δύο — [Γ. 99] ώς έπίπαν λαμβανομένου).

Γ. 99ν. δίηβ ϋΐυΙο. (Έπι δέ του είδικοΰ σκοποΰμεν τους κυρίους —

[Γ. 102ν] τών έκλειπτικών τόπων προς όπότερον τών φώτων).

Γ. 103. ΒΓβνίδ ηοΐα : Ό δέ τής γενεθλιαλογικής θεωρίας — άκουσον

δέ και περί τών τόπων.

11. Οοά. πιβά. ρ. 8. — ΟΙιαι-ΐαοβυ?, δαβο.ΧV, οηι. 31 Χ 21, β. 373. — Οί. Νβδββ1,

ρ. 21 ; 1.αιη1)βοίυδ, VI, ρ. 237 (οοί βδΐ η. 19).

Γ. 294. Προγνωστικόν ήκριβωμένον βιωφελές και χρήσιμον άντιγρα-

φέν έΕ Αίγυπτιακής παλαιάς βίβλου. Πετώσιρις Νεχεψω

τψ τιμιωτάτω βασιλεΐ χαίρειν. ΕίΜιτ, βχ Ιιοο οοάίοβ Κίβδδ,

ΡΗίίοί. δυρρί., VI, ρ. 383 βςο}. Αάηβχα βδΐ ΐαΙ>υία οχΙιίϋβηδ

ύπέργεια ζωής βΐ υπόγεια θανάτου.

Γ. 295. δβχ οίΓουϋ δί^πα ήυοάβοηη άίνβΓδίδ αηηί ίβπιροΓίΙ>υδ άίνβΓδβ

αάΐιΐϋυβηΐβδ.

12. Οοά. πιβά. ρ·. 27. — (ΛαΓΐαοβυβ, δαβο. XV, οπι. 22 χ 16, ίϊ. 123. — Οί. Νβδδβ1,

ρ. 37 ; Ιιαπι1)βοίυί, VI, ρ. 265 (ουί ββ1 η. 2δ).

Γ. 119. "Εσδρα του προφήτη περί τών δώδεκα μηνών τάς έπιβαρεΐς

ήμέρας (Μηνί Οεπτεβρίω γ' — Αυγουστος δ' και ιε'). ΟΓ. οοά. 7,

Γ. 73ν

Περί τάς ήμέρας τής Οελήνης είς φλεβοτόμισμα [εισεφλεμοτ.

οοά.] (Είς τάς α' γίνεται κύτρινος — [Γ. 119ν] είς τάς λ' γυρίζει

ή Οελήνη· φόβον έχει τοΰ θανάτου).

13. Οοά. ΐηβά. ρ. 49. — Μβηι1)πιηβπβ, δαβο. XV, οπι. 17 Χ 12, £Γ. 30, ρβΓ άυαβ

οοίυπιηαβ βοΓίρΐυδ. — ΟΓ. Νββββ1, ρ. 54; Ιιαηι1)βοίυβ, VI, ρ. 200 (ουί βδΐ η. 4).

Γ.22. Κλαυδίου Πτολεμαίου βιβλίον ό Καρπός. ϋβδ. ίη Γ. 30.

14. Οοά. ΐΗβοΙ. 244. — ΟΙιαΓΐαοβυβ, δαβο. XV, οπι. 21 Χ 14, ίϊ. 329. — Οί.

Νβδδβ1, ρ. 340; ί.απι1)βοίυβ, V, 545 (ουί βδΐ η. 297).

ί'. 144. Αρχή συν θεώ τών μηνών... τον Ίχθύν. Αρχή Μάρτιος (Ό γεν

νηθείς νεώτερος — [Γ. 153] ζήσει έτη οβ' άς λειτουργεΐ τήν
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άγίαν παρασκευη). Εάίΐυπι βχ οοά. Νεαροί. 19, Γ. 518τ ίη

ΟαίαΙ, IV, ρ. 158.

Ρ. 155. Βροντολόγιον συν θεφ άγίω κατά της βροντής. (Μηνί

Φεβρουαρίιυ α' και β' — Αίγόκερως). Ζώδιον Ταυρος (Εί έν

Ταύρω βροντήση [ρβΓ^ίΐ οΓάίηβ ιπίΓο ρβΓ δοοΓρίυπι δα^ίΐΐα-

πυηι βίο.] — [άβδ. Γ. 158ν] και μάχες και πάσης ανδρών έσονται).

Γ. 253-259 βδΐ Οεληνοδρόμιον.

ΟΟϋΙΟΕδ ΑϋδΤΚΙΑΟΙ ΟΕΤΕΚΙ

1 5. Οοά. Οαοον. ΜΜ. οηίν. 2363 (Α. Α. XIII, 20). — ΟΙιαΓΐαοβΐυ, δαβο. ΧVΙ/ΧνίΙ.

Γ. 836ν-845Γ. ΤΓθβ ΐΓαοΙαίυδ. Τό πρώτον είδος τοΰ καθολικου (Τό προ-

γνωστικόν δι' άστρονομίας...). Τό δεύτερον ειδος του καθολι

κου (Της ουν είδικωτέρας...). Τό τρίτον ειδος τοΰ καθολικου

(Έπίσκεψις τών ... προς τό πλάτος της Οελήνης).

16. Οοά. Οαοον. ΜΜ. υηίν. 2526 (Γ. Γ. VI, 5). — ΟΙιαΓΐαοβυδ, βαβο. XV.

Γ. 98. Ρβΐοδίπάίδ ρΗΠοδορηί ναΐίοίηαΐίο. (Έπειδή βεβάρηται σοΰ —

έν τώ ύπογείω αποθνήσκει). ΟΓ. Κίβββ, ρ. 384.

1 7. Οοά. Νί&οΙδ1)υΓΒίηδίδ ρπηοίρί» ϋίβΐποΗβΐβίη, II, 241. — ΟΙιαΓΐαοβυβ, δαβο.Χν.

Γ. 26-32 Ηβρ1ιαβδΐίοηίδ ΓΓα^ηιβηΐυπι οοηϋηβΐ, ςυοά ίη Εη^βΙ-

ί)Γβοηίϋ βάίϋοηβ βδΐ ρ. 83, 7-89, 24 (Αποτελέσματα τών

γινομένων έκλείψεων).
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ΕΧΟΕΚΡΤΑ Ε ΟΟϋΙαΕ 1 (Ρηιι. οκ. η»).

Γ. 79. Γοπηυίαβ 1ηο^ίοαβ.

Μιχαήλ· ει βούλει βοήθειαν ύπό άνακτος ή κοιράνου ή τινών των

έκδήμων γράφε ** έν άγενήτω κεμ' μετά ανά μϊ Οελήνης αύΕ(ούσης)

και καλοσχηματιζομένης μετά ιδίου ονόματος γεγραμμένου · κρατών δέ

ταύτην έΈεις δ βούλει.

5 Εί δέ βούλει έν πολέμψ άβλαβης είναι, νήστευσον ήμέρας χ' · είτα

γράψον τό σον δνομα και τοΰ σου πατρός και μητρός μετά της αβ

μεθ' αίματος περιστεράς άσπίλου λευκής και (Μιχαήλ) έν χάρτη άγενήτω

και φόρει αυτό δταν άπέρχει έν πολέμψ άγνώς · και ού μή σε άψηται

κακόν.

10 Εί δέ μέλλεις άχθήναί σε είς κριτήριον, γράψον τό σον δνομα εις

χαρτί βεβράίνον μετά κιναβάρεως και τοΰ έγκαλοΰντός σε και δέσον

ταύτα είς τόν δεΕιόν σου άρτί(χριον) και νι(κήσεις).

Ει δέ βούλει ϊνα μή σοι άψηται έχθρός ποτε μήτε έναντίον σοι

ποιήσαι, γράψον τό δνομά σου και τών γονέων σου και τό δνομαν

15 τοΰ άρχοντος Μιχαήλ μετά και της αβ' είς χαρτί παρθένον μεθ' αίματος

αλέκτορος άσπιλου λευκής· χώσον έν γή είς θύραν πόλεως.

Εί δέ βούλει έν σταδίω ή είς πραγματείαν έχειν πράσσειν πωλεΐν

και άγοράζειν ώς βούλει, γράψον τό δνομά σου και τοΰ συναλλάκτου

σου και τό δνομαν της πραγματείας μεθ' αϊματος δράκοντος και

20 καρμίας και όοδοστάγματος και τήν αβ' έν άγενήτψ βοός Οελήνης

μειούσης· και ένειλήσας έν κηρψ χώσον είς έμβασιν σταδίου και

θαυμάσεις.

Εί δέ βούλει αύΕυνθήναι τά σά χρήματα και μή μειοΰσθαι, νήστευ

σον ήμέρας γ' Οελήνης αύΕούσης· είτα γράψον τό δνομαν του χρή-

25 ματος εϊτε Ηλίου ή Οελήνης ή όποΐόν έστιν μετά ζωμόν μανδρα

γόρας μΧ' · εκ (?) βοδοστάγματος έν δέρμα άλώπεκος και τίθει ταύτην (?)

Ινθα είσίν τά χρήματα και αύΕυνθήσονται όμοίως και τήν αβ'.

Εί δέ βούλει άΕαι κέρδη έκ ταυλίων ή έτέρων είδών Οελήνης

ληγούσης, γράφε τό σον δνομα και τό δνομαν του εϊδους τών άβυρ-

2 α1ίςιιίά ίώδοίδυπι. 6 άβ αρΙιαί)βΐί αά Γββ πιαβίθαβ υβυ οί. ϋίβΐβπο1ι Μηβ.

ΚΗβη., ΣιΥΙ, 77; ΟαΐαΙ., IV, 146, η. 1. 7 μχ' οοά. 28 ειδών] ησών υΐ νίά. οοά.
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μάντων μεθ' αίματος νυκτερίδος έν δέρματι γυπός και δέσαι ταΰτα είς

δέρμα έλάφου και βάσταζε δταν παίζης.

Εί δέ βούλει πλεΰσαι άκινδύνως, γράφε το σον δνομα και της

πόλεως ής μέλλεις έκδημεΐν και της πραγματείας και τοΰ πλοίου μετά

μέλανος είς χαρτι βαμβύκινον και χώσον αύτό είς ρΊζαν κλήματος · και 5

τότε πορεύου.

Γ. 232. μθ'. Πετοσίρεος περί συμφώνων των τετραγώνων

θαυμάσιον.

<Ύ>πολαμβάνουσι πάντες τάς τριγώνους πλευράς συμφώνους

και γ διά ημετέρων και αγαθών αιτίας, πεπλάνηνται δέ. αί γαρ τετρά- 10

γωνοι την μεγίστην ένέργειαν έχουσιν, έάν τε αγαθών ώσι δηλωτικαι

έάν τε φαύλων ή δέ τρίγωνος πολλάκις ουτε αγαθόν ποιεΐ έπηρμένον

οΰτε κακόν. πάλιν δέ τών τετραγώνων οί δεΕιοι ένεργέστεροι παρά

τους ευωνύμους. έν δέ τοΐς διαμέτροις οί μεν κακοποιοί είσι χαλεποί,

ςί δέ άγαθοποιοι ουδαμώς κακοί ουτε αύτοΐς ουτε τοΐς φωσί διάμε- 15

τροι. έν τούτω δέ τψ σχήματι Κρόνος και "Αρης μάλα είσί κακωτικοί, εί

δέ τό πράσσειν έχοντες έστηριγμένοι.

Γ. 278. ρλβ'. Τοΰ Ηφαιστίωνος περι θησαυροΰ.

Εί έρωτηθής περι τόπου, εί εστιν έκεΐ θησαυρός, ϊδε τον κύριον τοΰ

ωροσκόπου· και εί ϊστιν έπίκεντρος ή ύπάρχουσιν έν τοΐς κέντροις 20

άγαθοποιοί, έστιν έκεΐ θησαυρός· εί δέ μη, ούκ έστιν. εί δέ βούλει

γνώναι ποΰ έστιν, ϊδε τον έπικρατήτορα ποΰ έστιν έν ποίω μέρος · έν

γάρ έκείνψ τω μέρει έστιν ό θησαυρός. και εί μέν έστιν έν τω ώρο-

σκόπω, έστιν έν τω άνατολικψ μέρει τοΰ οίκου · εί δέ έν τω μεσουρα-

νήματι, έν τω νοτίω · εί δέ έν τψ δυτικώ, έν τή δύσει · εί δέ έν τψ υπό 25

γήν, έν τω βορείω. και εί μέν έν στερεψ ζψδίω έστί, κεχωσμένος έστιν

έν ττ) γή. εί δέ έν δισώμω, έν οίκία ώροφωμένη · εί δέ έν τροπικψ, έν

τοίχψ. και εί μέν έστιν ό έπικρατήτωρ και ό διέπων ανατολικός, έστί

νεωστί κεχωσμένος· εί δέ δυτικός, πάλαι περικεκαλυμμένος· εί δέ

βούλει άκριβώς καταλαβεΐν τόν τόπον, ένθα ό θησαυρός κεΐται, 30

άνάγνωθι τό κεφάλαιον, δπερ έΕέθετο περί τούτου ό Απομαζάρ περί

τό τέλος τοΰ βιβλίου αύτοΰ· έμοί γάρ τοΰτο παρελείφθη έκεΐσε παρ'

αύτοΰ σαφηνισθέντος.

1 νυκτερίδας οοά. 4 ης ηυπι βχΐβΐ άΐΛίυπι. 5 βαμπίκινον οοά. 10 ΓοΓδ. δια

μέτρους- αιτία οοά. 15 ίοτΐ. άβ1. κακοί. 17 άβ1. δέ; βοϋ. βί κύριοι τών πράΕεων

βιιηί. 22 άβ&βΐαΐ μέρει αυΐ είς ποΐον μέρος. 31 νίάβδ ΗβρΗαβδΐίοηβα ηο1)ίβ ίΓίκΚ

ρβΓ ΑΓεώυπι πνυίοδ. ΟΓ. οοά. Νβαρ. 19, ί. 408\ 32 παρελείφθης οοά. 33 άβϋβϋαΐ

σαφηνισθέν. ...
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Γ. 299. ρΕδ'. Εχβπιρία £βηϊίιΐΓ8.πι1η βχ Ραίοΐιο *.

"Ετους Διοκλητιανου σδ' μηνί Θώθ Γ ήμερα Κρόνου ώρςι ήμερινη

πρώτη ήνέχθησάν τινι γράμματα λυπηρά έχοντα πάντα παρά πρόθεσιν

τοΰ δεΕαμένου· ευρέθη δέ ή καταρχή ουτως. "Ηλιος έν Παρθένψ

5 μοίραις ι', Οελήνη Ζυγψ μοίραις δ', Κρόνος έν ΤοΕότη μοίραις ε' νς',

Ζευς έν Ζυγψ μοίραις Γ νε', "Αρης Αίγοκέρωτι η', Αφροδίτη έν

Λέοντι η', Έρμης έν Παρθένψ κε', ωροσκόπος Ζυγψ Ο' μα', μεσουρά-

νημα Καρκίνψ Ο' μα', κλήρος Τύχης Ζυγψ κε', ό άναβαίνων έν

1 Vίάβ άβΐβποΓβπι Γοπηαπι βίυβαβπι ββηίΐυΓαβ ίη Οαίαί., I, ρ. 106. 2 ϋ.

5 8βρΐ. αηηί 488 ρ. Ο. 4 ούτος V. 5 μοίρας V. δ0. αΐ1άυηΐυΓ λεπτά (πιίηυΐα),

ςυοά ουΓ ήαΐ βΐ ουΓ ίη δαΐυΓηο ΐαηΐυηι βΐ Iονβ βΐ άναβαίνοντι παΐ ηβδοίο. 7 ΚοΓϋ

ββΐ ίη ηυαοίΓα^ββίηιο υηο ηιίηυΐο ρπιηαβ ραΓΐίβ ΙιίοΓαβ, πιβάίυπι Ο3βΙυπι βίηιίΙίΐβΓ

Οαηοπ; ίά αυθά ορβ ηυπιβπ ςυί αρρβΗαΐυΓ " ζβΓο „ (" ΝυΙΙ „) βχρππιίΐυΓ. 8 άνα-

βιβάΣων?

1 Οοάβχ Ραπδίηυβ 2419, βαβο. XV, πιαηυ Οβοιρί Μίάίαΐαβ δοηρΐυδ, βαβάβπι ββηί-

ΐυΓμ ίβΓβ ρΓαβοβΐ β". 131 δδ. αΐΐ)υβ ηίο οοα.βχ νίηάοοοηβηδίβ, δοίΙίοβΐ :

Γ. 131, λα'. ΤΤερί σαβάνου άπολωλότως («ίο) καί πώς έΕής εύρέθη. — Γ. 132,

λδ'. Περί καταρχής λέοντος μικροΟ άποσταλέντος εί άρα ήμερωθήσεται. —

λε'. "Ετέρα καταρχή ^τε είσήλθεν Αύγουστάλιος έν ΆλεΕανδρεία^ούτος καλώς

δρΕας καί εύθυνείαν ($ίο) ποιήσας καί ΰκλοπος ιϊιν και φιλαλήθεις (ήο) και μαρτυρη-

θής («Ό) ύπό τής πόλεως ταχέως διεδέχθη μεθ' ϋβρεως και Σημίας ώς δ κλέψας. —

Κ. 132", λς'. Ετέρα καταρχή τοΟ αύτοΟ προς τήν γενομένην έρώτησιν περί τινος έν

Σμύρνη, περί πλοίου προσδοκωμένου έλθεϊν άπό Αλεξανδρείας καί μή έλθόντος.

ΟυαΐΐυοΓ οοάίοίδ ΡαΓίβίηί βΐ ββχ ρππιαβ οοϋίοίδ νίηάοϋοηβηβίβ (ν. δυρΓα ρ. 14)

^βηίΐυΓαβ αά βυηάβπι ΓβΓβΓβηάαβ Θδδβ αυοΐοΓβηι ουπι βχ ΐβηιροπιπι ηοΐίβ ΐυπι βχ

ΐοΐα β&πιπι Γοπτΐ3 αρραΓβΐ. Οπίβ αυΐβηι αυοΐοΓ ΠΙβ βίΐ, οοάβχ Αηββ]ίοαηυδ 29,

Γ. 105 δδ., ηοβ άοοβΐ, υΜ ΒβηίΐυΓαβ δβουηάα, ΐβΓΐία, ςυαΓΐα Ιίϋπ Ραπδίηί, ΐβΓΐία,

ςυαΓΐα, αυίηΐα, δβχΐα 1ί1>π VίηάοΙιοηβηβίβ ουπι α1ϋδ βίυδάβηι ββηβπδ ίηΐβΓ ΡΑι.οηι

οο1Ιβοΐαηβα ίηνβηίυηΐυΓ (ςυαβ ίη Οαΐαί., I, ρ. 100 δδ. βάίΐα βυηΐ). Ουηι νβΓο ρππια βΐ

δβουηϋ,α 0οά. νίηάοϋοη., ί. β. δβουηαα βΐ ΐβΓΐία Ρ3πδίηί, ίη Αη^βϋοαηο άββίηΐ, ίηάβ

βίΓιοίΐυΓ, ηυοά ίαηι βυδρίοαπ ροΐβΓαπιυδ, οοαϋοβπι Αη^β1ίοαηυηι, α,υί δθ1υβ ηο1>ίβ

Ρα1οηί ορυβ ΐΓαάίάίΐ (ηασι οβΐβπ οπιηβδ α1) βο ρβηάβηΐ), ίΙίικί ηαυά ίηΐβ^πιπι δβΓ-

ναδδβ. Ιπιπιο ΐαηΐα ίη ίΙΙο βδΐ Γβηυη ρβΓΐυΓηαΐίο υΐ βχοβΓρΐοΓ Βνζαηϋηυβ βχ νβΐβΓΐδ

δβΐΓοΙο^ί ΙίϋΓο ΐαηΐυηι ηίηο αΐςυβ ίΙΙίηο οαρϋα ςιιίουδ ο!>1βοΐαοαΐυΓ ΐΓαηβ0ιίρδίδδβ

νίάβαΐυΓ.

8υ1)ίυη^ίηιυδ οο11αΐίοηβηι ^βηίΐιιΓαβ ΐβΓΐίαβ οοάίοίβ Ραπδίηί (Γ. 132) ουηι ΟαΙιύ.

Ρίογ., ρ. 100. ΟΓΐηο^Γεΐρηίο» ηβΒίβχίπιυβ.

Τίΐιιίατη νίάβ βηρι'α. 3 οΰτως. 4 μαρτυρηθής. 5 ώς δ κλέψας. ϊτους] έτι.

σβ' οπιίδ. 6 ώρας. τής ήμέρας δ'Ήλιος εις τους Ίχθύας κς' ή Σελήνη εις τον ^>

κΖ' α.0 βίο άβίηοβρβ. 7-8 δ Ερμής έν }( κγ' ή Αφροδίτη έν Χ ιβ'. 10 κλήρος

Τύχης έν. δρα] ώρ(οσ)κ(όπος). δρονομοΟντος και ίδιοθρονοΟντος.

Ρ. 101, 1 τοϋς -πόλεως οπιίβ. 2 εύρήσεις. 3Σήτει. 4 εύρήσει] καί. δ έν παι-

σίν τών έκλειπτ:κών έκπεπτωκότως («<ϋ) ώς. 6 παρεσκεύασεν ώρ(οσ)κ(οπών)

"Αρης Δ^τ (δηλονότι?). 7 τροπικοΐς ζψδίοις καί δλιγαναφοράς. έμπεπταικότες.

8 και οπιίδ. 9 πρώτερον δ κύρ. τοΟ κλ. τής τύχης άποκεκληκός και "Αρης τοΟ

πολ έποίησεν 10 τής πόλεως] τοΟ πολ . 11 αύτοΟ. Γ. 0.
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Οκορπίω β' κδ'. και ευρομεν τον Δία μοιρικώς ώρονομοΰντα και την

Άφροδίτην κυρίαν τουτέστιν τοΰ ώροσκόπου, τήν Οελήνην και τον

Δία και τόν κλήρον της Τύχης άγαθοδαιμονοΰντας και έώαν άνατολι-

κήν και τοΐς άριθμοΐς προστεθέντας και δεκατεύουσαν τήν τριταίαν

Οελήνην και τό δαιδεκατημόριον αύτοΰ Οκορπίω τετυχηκός· και τόν 5

διέποντα τής ώρας τόν Δία [ήτοι] προσθετικώς ώρονομοΰντα. είπον

συναπαχθεις δια ταΰτα τα σχήματα καλήν έχειν φάσιν τά γράμματα ά

δή τό έναντίον περιεΐχον. σκοπήσας γαρ μετά ταΰτα ακριβώς τήν

καταρχήν εύρον τήν μεν Αφροδίτην τήν οίκοδεσπότιν τής καταρχής

μηδένα λόγον έχουσαν είς τόν ώροσκόπον· και τήν Οελήνην και τόν 10

Δία και τόν κλήρον τής Τύχης δια τό μεσεμβολεΐσθαι αύτούς ύπό

"Αρεος, καθώς φησιν ό Δωρόθεος. εύρον δέ τόν "Αρεα και τόν

Κρόνον έμπεριέχοντας τόν Έρμήν καί τόν ώροσκόπον και τήν Οελήνην

και τόν Δία, καθώς διδάσκει ό Αντίγονος· άλλα δή και τό μεσουρά?

νημα διεμέτρει "Αρης παραιρέτης ών. άναγκαΐον ούν έστιν έπί πάσης 15

καταρχής ζητεΐν και τάς μεσεμβολάς Ηλίου και τών άστέρων και τάς

έμπεριοχάς τοΰ ώροσκόπου και τής Οελήνης και τοΰ άστέρος τοΰ

λόγον έχοντος είς τήν οίκοδεσποτίαν τής καταρχής· ού γαρ μόνον

ώροσκόπος και ή Οελήνη έμπεριείχετο ύπό Κρόνου και Άρεος, άλλα

και ή Αφροδίτη τόν πλείονα λόγον έχουσα είς τήν καταρχήν Άρεος· εί 20

μέν γάρ διεμέτρει τόν Ζυγόν και Κρόνος έτετραγώνιζε τήν Παρθένον,

εύρέθησαν άν πάντες οί άστέρες σχεδόν έμπεριεχόμενοι ύπό τών δύο

κακοποιών. τούτου τοΰ σχήματος μέμνηται Αντιγονος έν τή έκτη

γενέσει τοΰ τρίτου βιβλίου · εί δέ και τό κατ' είδος ζητεΐς, δρα τόν

Έρμήν βλαπτόμενον ύπό Κρόνου και έν τώ ιβ' τόπψ κείμενον. 25

Έτέρα καταρχή περί σαβάνου άπολωλότος παιδίσκης.

Έτους Διοκλετιανοΰ ρ<7ε', Θώθ πρώτη ημέρα γ- δευτέρα ώρα

νυκτός δ', ό "Ηλιος έν Παρθένψ μοίραις ιδ', ή Οελήνη Μχθύσι θ', Κρόνος

Παρθένψ ια', Ζεύς ΤοΕότη κς', "Αρης Ζυγώ κ', Αφροδίτη έν Παρ-

2 ΓοΓΐ. άβ1. τουτέστιν. 3 Ιιαβο πιίββΓβ ΐυΛαΐα βυηΐ; οβΓΐβ αηΐβ έώαν βχοίάίΐτήν

Άφροδίτην, βΓ^ο δ0Γ. προστιθεϊσαν βΐ αύτής Οκορπίΐμ : βδΐ βηίπι \'βηβπδ άοάβοα-

Ιβηιοπυηι ίη δοοΓρίί ρατίβ 14. 5 τετυχηκότως V. 6 ώρ(οσκόπου) V. προσθετι

κός V. δρωνονομούντα V. οΐπον V. 7 ΐχει V. 8 δεΐ V. 9 οίκοδεσποτίαν V.

10 έχουσα V. ουηι ίηΐβΓ δοίβπι βΐ Συηαπι ραΓΐβδ βίηΐ XXIV βαβςυβ ηυπιβΓαηάαβ

βίηΐ Ά\} ηοΐΌδοορο, ΓοΓΐυηδβ δ0Γβ βδΐ ίη Ι,ίοΓαβ ραΓΐβ XXIV ; ΜαΓβ αυΐβηι ίη δα$*ίΗα-

πί ρ. VIII ροδίΐυβ Γαάίυπι ΐβΐΓαβοηυπι ηιίΐΐίΐ ίη Ι,ίηΓαβ ρ. VIII, άίππιίΐ ί^ίΐυΓ (μεσεμ-

βολεΐ) ΡοΓΐυηαβ βοΓΐβπι α Ιιυηα βΐ Iονβ. 13 δαΐυΓηί Γαάίυδ ΐβΐΓαβοηυ9 ίηαάίΐ ίη

δοοΓρίί ρ. V, ΜαΓΐίβ ΐπβοηυδ ίη ΙιίΰΓαβ ρ. VIII, έμπεριέχουσιν ποΓαπι ΜβΓουπυπι

Ιιυηαηι Iονβπι (βΐίαιη δοΙβηι, ςηβηι ΐαπιβη οηιίΐΐίΐ). 15 παραιρέτης ί. β. παρ' α'ίρε-

σιν, ηαηα ΜαΓδ ηοοΐβ καυάβΐ. 19 εμπεριεϊτο V. 20 έχουσαν V. ηιαίίηι καταρχήν-

εί μέν γάρ <"Αρης>. 26 Οοά. ΡαΓίβ. 2419, ί. 131ν οοηΐυΙίΐ Ουπιοηΐ, οί. ΐίΐυ1υηι

δυρΓα ρ. 63, η. 1. άπαιτος V. 27 β' V : δΊ (ί. β. τετάρτη) Ρ, άβρΓαναΐππι βχ ηοΐα.

δ(β1Ιαβ. ώρα β' τής νυκτός Ρ. 28 μοίραις οπιίβ. Ρ. έν Ιχθύσι θ', δ Κρόνος έν

ΤΤαρθένψ ια', δ Ζεύς έν Τοξότη κς' αο βίο άβίηοβρβ Ρ.
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θένω κδ', Έρμής Λέοντι ιη', ωροσκόπος Ταύρψ κη', μεσουράνημα

Ύδροχόω <ιδ'>, άναβαίνων Κριω, κλήρος Τύχης Σκορπίω. ό μέν

κλήρος τής Τύχης έν τω δυτικφ έμπεσών έσήμαινε την έρώτησιν περί

άφανοϋς πράγματος· τό δέ τά φώτα έπιθεωρεΐν τον ώροσκόπον και

5 τον κύριον αύτοΰ έσήμαινε οικοθεν τον κλέπτην και ούκ έΕώτερον τό

δέ τήν Οελήνην συνάπτειν από πανσελήνου Κρόνψ έσπερίω δυτικω

δντι έσήμαινεν τον κλέπτην γέροντα. έπει ούν και εις οίκον Έρμοΰ ήν

ό Κρόνος, δτι και γραμματισμένος ήν ό κλέπτης και πανοΰργος και τή

ομιλία παρεμποδιζόμενος. πάλιν και τά δρια τής Οελήνης έδήλουν, δτι

10 γυναικεΐόν έστι τό κλαπέν, ή δέ κυρία των όρίων τής Οελήνης και τοΰ

ωροσκόπου ταπεινουμένη έδήλου και τήν άπολέσασαν ταπεινήν ή ν

δούλην και τό άπολόμενον παλαιόν και οίκτρόν δια τό και έσπερίαν

αύτήν φάσιν πεποιηκέναι. τήν δέ εΰρεσιν τούτου έποίησεν τά σχήματα

ταΰτα. πρώτη ή Οελήνη φερομένη έπϊ τον οίκοδέκτορα αύτής και έπι-

15 βλέπουσα τον κύριον τοΰ κλήρου τής Τύχης Άρεα και τήν τούτου

όμοίωσιν και ό "Ηλιος άπό τριγώνου βλέπων τον ώροσκόπον και κατά

έΕάγωνον τήν Τύχην και κατά συμπαρουσίαν τήν κυρίαν τοΰ ώροσκό-

που και τής Οελήνης διαμετρών κατά πάντα τά σχήματα τήν ευρεσιν

έποιήσατο ταχεΐαν δια δέ τό τήν κυρίαν του ωροσκόπου έν ίδίω

20 τριγώνω τετυχηκέναι και τον οίκοδέκτορα τής Οελήνης έν ίδίω οϊκω έν

αύτώ τω οϊκψ έποίησαν γεγενήσθαι τήν ευρεσιν. [ύπερβοηθεΐ γάρ]

Περι λέοντος μικροΰ ει ήμερωθήσεται *.

<"Ετει Διοκλητιανοΰ ρς"θ'>, Έπιφι δ', ώρα ήμερινή α', ό "Ηλιος έν

Ζυγω ιη', Οελήνη Ύδροχόω Γ, Κρόνος 0<ορπίω ια', Ζευς Διδύμοις ιθ',

1 ϋ μ' Ρ. ώρ(οσ)κ(οπών) δ ΤαΟρος μοι. κη' Ρ. 2 ηυηιβπιπι δυρρίβνί βχ

η^υια αρρίοΐα. δ άναβιβάΣων έν Κριψ Ρ. 3 έσήμανεν έν τφ δυτικφ έμπεσών Ρ.

4 8ο1 νίάβΐ ΗοΓαηι, Ιιυηα νβηβΓβηι ηοΓαβ άοηιίηαπι. 5 έσήμανεν Ρ. 6 συνάπ-

τονΡν. έπερίω V. 7 δντι οηιίβ V. έσήμανεν Ρ. έστίν δ ϊ) Ρ. 8 δτι και

οπιίδ. Ρ. 9 Ρίδοίυπι ρ. Ι-ΧΠ ίϊηβδ δυηΐ νβηβπδ ςυδβ ταπεινοΟται ΐη VίΓβίηβ.

10 έστί οηιίδ. Υ. 11 άπολέσαντα Ρν\ 12 άπολωμένον Ρ. 14 αύτοΐς Ρ. 15 Ιιυηα

ηυηο ςυίάβηι ΜαΓιβηι ηοη νίάβΐ, αΐ ίη ΟαηοΓο ροδίΐα νίάβοίΐ; ςυίά δμοίωσις βίΐ

ηβδοίο ηβο δμόρησιν ΙαΐβΓβ βχίδΐίπιο. 1δ τόΟ κλ. τής τ. κύριον Ρ. 18 διαμέτρων

κατά] διαμετροΟντα V : διαμετρεΐ ταύτα πάντα Ρ. 19 έποιήσατο V : δηλοΐ Ρ.

21 ύπερβ. γάρ οπιίδ. V. 22 Οοάίοβπι Ρ(απδίηυπι) 2419, Γ. 132, οοηΐυ1ϋ Ουπιοηΐ.

ήμερωθη V. π. καταρχής λ. μ. τού άποσταλέντος εί άρα ήμερωθήσεται Ρ.

23 "Ετει -ρς"θ' βιιρρί. βχ Ρ. ιΐ. 28 Iυηϋ α^ 483 ρ. 0. ώρα κ' τής ήμέρας Ρ.

24 Σελήνη τόν Ύδροχοον ι'. δ Κρόνος έν Σκορπίω ια' α0 δίο άβίηοβρδ Ρ.

1 Νοΐυδ βδΐ Λέων δ μικρός, ηΙίυδ Ζβηοηίδ βΐ ΑΓβαάηββ, ςυί αηηο 473 Γβ^ηυίη

αάβρΐυδ ραΓνυ1υδ οοϋΐ, δβά Ιιίο ηοη άβ Ιιοπιίηβ α^ίΐυΓ ουί ηοηιβη βΓαΐ Ιίβο, δβα. άβ

οβδΐία αά Ιυάο» οίιοβηδβδ νβΙ ροΐίυδ αά οΙ)1βοιαηιβηΐυηι οοηβυϋβ (ν. 15) ςυί τό

θηριοτροφεΐν ίη άβ1ίοϋβ 1ιαΙ)βηαΐ, ηιίδδει. Τα1ία ηαυα. ΓαΓ0 αρυά αδΐΓο1οβ0δ οοουι-

ηιηΐ ; ν. Μαηϋ.,IV, 235 {(^ηίϋα$ ίη Ιψτο οβηΐααή νοτροτβ $οτ$ αΐ Να$οβηάΐ οοηοΐΒΒα,

ίιιύβΐ... Εχοτατβ ΐ\$τ<χ, ταϋίβΜ αη^Γτβ Ιωηί), αί. ΜαηίΙ., V, 700; Γίπηίο. ΜαΙ.,

VIII, 17; ϊϊίβάΊ3ηά,βΓ, 5ϊθβη0£κλ., II6, ρ. 402.

οοό. νι. 5



66 ΟΟϋΙΟΕδ ΥΙΝϋΟΒΟΝΕΝδΕδ

Άρης Ζυγ(ϊι ς', Αφροδίτη Λέοντι Γ, Έρμης Καρκίνψ ιη', ωροσκόπος

Λέοντι β', μεσουράνημα Κριω κδ', άναβαίνων Αίγόκερψ κγ', πανσέ

ληνος Αιγόκερω ια', κλήρος Τύχης Ύδροχόψ κθ'. ό μέν ωροσκόπος

έσήμαινε την φύσιν τοΰ ζψδίου· άλλα δη και τά δωδεκατημόρια τοΰ

ωροσκόπου και Ηλίου και Οελήνης και "Αρεος είς [τά] τετράποδα Ζύια 5

έμπεπτωκότα έδήλουν περί τετραπόδων την καταρχήν ή δέ Αφροδίτη

ώρονομοΰσα και Ζευς άγαθοδαιμονών και τήν συναφήν τής Οελήνης

έκδεχόμενος έδήλουν τήν ήμερότητα- μάλιστα ή τρίτη τής Οελήνης και

ή έβδομαία άπό Αφροδίτης. ταΰτα πάντα έδήλου ως ήμερωθήσεται και

μετά ανθρώπων άνατραφήσεται · τό δέ τήν €ελήνην τω δυτικω τετυχη- 10

κέναι καί τον κλήρον τής Τύχης έδήλου, δτι και Εενιτεύσει πλοΐ δια τό

κάθυγρον είναι τό δυτικόν ζψδιον τό δέ τήν Οελήνην άπερρευκέναι τής

Αφροδίτης και τω ΔΓι συνάπτειν τάς τύχας συνήπτε του τε άποστεί-

λαντος και του ύποδεΕαμένου· ό γάρ άποστείλας αύτό προς ύπατίαν ήν

καϊ ό δεΕάμενος υπατος. 15 ,

<Καταρχή Λεοντίου στεφθέντος έν Αντιοχεία>1.

"Ετους Διοκλητιανοΰ ** μηνί Έπιφί κδ' γ ήμέρα αρχομένη ια"Ήλιος

έν Καρκίνψ κγ', Οελήνη Οκορπίψ Ζ', Κρόνος Οκορπίω ιε', Ζευς Καρ- ·

κίνψ ε', "Αρης' Καρκίνψ κ', Αφροδίτη Διδύμοις κς', Ερμής Λέοντι ιθ',

ωροσκόπος Καρκίνψ κγ', μεσουράνημα Κριω, άναβαίνων Αίγόκερψ ιδ', 20

σύνοδος Καρκίνψ, κλήρος Τύχης Οωρπίω \Ζ', δαίμων Κριω, υψωμα

Κριω. πολύ έφάντασε τους τήν καταρχήν δεδωκότας ή τοΰ Ηλίου και

τοΰ "Αρεος και τοΰ Διός <και τοΰ> ωροσκόπου και <τής> επαναφοράς

τοΰ Έρμοΰ <συμπαρουσία> και τό άγαθοτυχεΐν τήν Οελήνην προς

Κρόνον και Δία. άλλ' ού προσέσχον πρώτον τον πολεύοντα και 25

διέποντα Έρμήν είς πάθος έμπεπτωκότα- και γάρ μεγίστην άπόστασιν

3 καί δ μέν Ρ. 4 έσήμανεν Γ. τό ιβ' μόριαν V. 5 δ'Ήλιος και ή Οελήνη και

δ "Αρης V ΐίποάβοαΐβπιοπιιϊη ηοΓαβ βδΐ ίη Ιιβοηβ, ΜαιΊίβ ίη 83£ίΐΐαπο, 8ο1ίβ Ι,υηαβ-

ςιιβ ίη Ταυιο, (μιαβ βυηΐ ηυαΐ1ι υρβάία (Μαχίιτιυί βά. ί.νιάνί., ρ. 108, 3). τά οηι. Ρ.

6 έμπεπταικότον V, -κότες Ρ. τραπόδον V. 8 ένδεχώμενος Ρ. έδήλου V.

ήμερώτηταν και μάλλισθα Ρ. 9 ευδομαία Ρ V, ηοη ίηΐβ11ί^ο. έκδηλον Ρ. 11 έδή

λουν Ρ. 12 καθύγραν V. τήν Αφρ. Ρ. 13 τό Διί συνάπτον Ρ V. 13-14 του

άποσταλέντος Ρ. 14 ται ύποδ. V : τοΰ δεΕαι(ένου Ρ. αυτόν Ρ. 16 Τίΐυ1υηι βχ

Αη^βΙίοαηο δυρρίβνί, ςυί δ1ίαηι ίοΓηιδΐτι ηυίυδ ββηίΐυΓαβ ρΓαβ&βΐ (οΓ. ^αιαι., I.

ρ. 107). 17 μην V. ημέρα] έρμούσα V. Αη <ήμέρα> ΈρμοΟ, ώρα αρχομένη ια'.

22 έφάντασε * άβοβρίΐ „. τούς] τάς V. 23 έπαναφορά V, οί. Οαΐαί., I, 107, 10.

24 άγαθοτυχήν V.

1 ϋβ Ι.βοηΐίο αοί αηηο 483, ιιΐ νίάβΐυΓ, ΤαΓβί οοΓοηαΐυβ πιοχ Αηΐίοοηώπι ίηΐπι-

νίΐ, οί. Οαίαί., I, ρ. 107, η. 1 ; ΑηΓβηδ βΐ ΚΓϋββΓ, Λίί ίθ0. ΚίηΙιΰη<ιβκΗ. (ίβ$ ΖαοΙια-

ηη ΚΙιΰΐοτ, ρ. 71, 80, 98, 209. ΡΚιΓδ. ίηνβηίυηΐυΓ ίη νίΐα ρδΐπηΓοηαβ δβνβπ, &ϋ

βοάβπι ΖΗΰηαπα οοηβοπρΐα, Ά δραηυΐΚ βνπαοβ βάίΐα (Οδΐΐίηββη, 1893), ουίιιβ

ΒαΙΙίοα νβΓδιο ρΓορβάίβηι νυ1ΒαΜυΓ.
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I

απεΐχε τοΰ Ηλίου και υπό Κρόνου μόνου έθεωρεΐτο· δ και βιαιοθάνατον

άπετέλει. οΰτε γαρ ή Αφροδίτη ήδύνατο θεραπεΰσαι τό πάθος· έμε-

σεμβόλει γαρ αυτούς ό "Ηλιος. και πάλιν έσκόπησα την Οελήνην

κυρίαν ούσαν τοΰ Ηλίου και του ωροσκόπου και Διός καί'Αρεος και

5 της συνόδου ταπεινουμένην και κακοδαιμονοΰσαν. ίνα δέ μηδέν του

των των σχημάτων ύπάρχη, ούκ ήρκει προς καθαίρεσιν τό τον "Ηλιον

και τον ώροσκόπον και τον Δία τετυχηκέναι. πώς δέ παρήλθεν αύτούς

και τό κεφάλαιον Δωροθέου; ένθα λέγει-

δέρκεο δ' Ήέλιόν τε μέγαν κραιπνήν τε Οελήνην

10 ήδ' οϊκων βασιλήας, έν οις δύο φώτα βέβηκεν,

ώρονόμον δ' έπι τοΐσι, και αιθέρος άκροτάτοιο

ζώον δτι ψαύει μέσον ούρανόν άμφιπολευον,

και Μήνη τίνα γ τούτων έχει τόπον ήδ' δτις αυτής

έστιν άναΕ. ήν δ' ούτος άποκλιμάτεσσιν ένείη,

15 αυτή τ' <έν> κέντροισιν, ένί πρώτοισι μέν έργον

εύαντές λαμπρόν τε φανήσεται · αύτάρ έπειτα

ψεύσεται γ οί δμιον, τό δέ οί τέλος έΕαπολεΐται.

3 τη V. 5 ταποινουμένη V. 6 τό] τε υΐ νίά. V. 7 Γυίΐηβ <έν ταύτψ> τέτυχ.?

9 διελιδν V. μέγα κραιπϋ τε V. 11 και θέρος άκροτάτοις V. 13 τίνα ηυπι βχΐβΐ

άυΜυιη; ηοη ςπααΓαΐ Μήνην, εί τοΰτον. τούτου οοηί. ΙιυάΛνίεη (ΡΓο(/γ. Κΰηί(ΐ$ύ.,

1899). ήδότης V. 14 άποκλιμάτευσιν V. 15 αύτη τε Αη^β1ίο. 16 εΟ γ' άντε

αύτάρ έπ. V. 17 ροδδίδ ν. ξ. εύοδεΌν. έν μεσάτοις οοηί. ΙιυάΛνίοη.

ΙπιρθΓαίΟΓίδ Ηαάτΐαηί &βηϊίιΐΓα.

Γ. 301 βχ οαρ. ρΕδ', § VII. — Ηφαιστίωνος άπό τοΰ

τρίτου αύτοΰ βιβλίου. Σκεπτέον δέ τάς γενέσεις ουτως ως έκτίθεται

και γ- γέννυσια τά έκαστα διίΕομεν, δφρα δαείης.

Φέρε δή και ενταΰθα προσθώμεν τόν τρόπον, καθ' δν και άλλοι

5 έπισκέπτονται τάς γενέσεις οί περί Πετόσιριν και Νεχεψώ και έΕ

αυτών Αντίγονος ό Νικαεύς '.

Έγένετο, φησίν, τις έχων τόν μέν'Ήλιον Ύδροχόω μοίρα η', τήν δέ

Οελήνην και τόν Δία και τόν ώροσκόπον τους τρεΐς έπι της πρώτης

Εώάίπιυβ βχ ν(ίηάο1>οη.) βΐ Ρ(απδ.) 2417, Γ. 106, ςυβπι οοηΐυΙίΐ Ουπιοηΐ.

2 σκέπτονται V. 3 καί γέννυσια - τάς γενέσεις οπι. V. αη γένεσιν? 4 τόπον Ρ.

5 ηβπιρβ <καί> οί περί. 6 αυτών τιϊιν Ρ. άντίγαιν V, ροδΐ νικαευς ύστερον

περί γενεθλίου θαυμάσιον α0.0.. V. 7 μέν οπι. V. 8 τους τρεΐς οπι. V.

1 ϋβ Αηΐί^οηο Νίοαβηο οΓ. Ρίπ1ο1θ^υδ 1897, ρ. 125; Βίβδί, Ραυ1γ-\Vίδβ0\να,I, 2442.

Ηοο ΐηβπΐ3ΐβ ριο1ι«ΐυΓ βυπι ροβΐ πιοΓΐβηι Ηαάπαηί (138 ρ. 0.) βοπρδίδδβ; α. ΡοΓ-

ρηνπο αυΛβιη ΙαηάαΐπΓ (/«Ο0Ο0., ρ. 201) υηά.β αρραΓβΐ βππι βχβυηΐβ δαβαιίο II αυΐ

ίηβυηΐβ III Οοι υίβδβ. ΟβηίΙΐπ-απιιη πιβπιοΓαοΠηιπι ρΙυΓβδ ΗΙιΓοϊ (;ο11ββίδδβ νί(ΙβΐυΓ

| (δυρΓα ρ. 64, 2^, έν τή έκτη γενέσει τοΟ τρίτου βιβλίου), υηα.β ΗβρΗαβδΐίο ηαηο

* δίηιυΙ ουιη αΙία (ν. Γιηβηι) βχοβΓρβίΐ. 1
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μοίρας τοΰ αύτοΰ ζωδίου Ύδροχόου· τον δέ Κρόνον Αίγόκερω μοίρα ις',

και τον Έρμήν μετ' αύτοΰ μοίρα ιβ'- τήν δέ Άφροδίτην Ίχθύσι μοίρα ιβ'

τον δέ "Αρεα μετ' αύτης μοίρα κβ', τό δέ μεσουράνημα Σκορπίιμ

μοίρα κβ'. — 'Εν τωδε τω διαθέματι ό οίκοδεσπότης της Οελήνης Κρόνος

έν ίδίω οϊκω τυχών δίδωσιν τά τέλεια αύτοΰ έτη ζωής νς'· επειδή και ή 5

Αφροδίτη αύτω μαρτυρεΐ, δίδωσι και έτερα έτη η', ως είναι τα δλα

έτη Εδ'. μετά έτος ξαΐμήνας Γ φθάνει ή μοΐρα του ωροσκόπου και ή

Οελήνη είς τό τετράγωνον τοΰ Κρόνου, δπερ και ούκ αναιρεΐ δια τό

μαρτυρεΐν αύτω τήν Άφροδίτην έν τφ δευτέρω. ό τοιοΰτος, περί

οδ <τό> καταγραφέν θεμάτιον, υιοθετηθείς ύπό τινος αύτοκράτορος 10

συγγενοΰς αύτω και αύτω παραμείνας έτη β' αυτοκράτωρ έγένετο και

αύτός φρόνιμος και πεπαιδευμένος, ώστε και έτιμήθη ναοΐς και τεμέ-

νεσι · και γυναικί μια συζευχθείς άπό παρθενίας έγένετο άτεκνος · και

άδελφήν μίαν έσχεν έν άπονοία δέ και στάσει έγένετο προς τους

ίδίους. περί δέ Εγ' έτος γενόμενος τελευτα ύδρωπικός δυσπνοια περι- 15

πεσών.— Δια τί δέ έν τούτοις έγένετο, έπεΕεργάζεται οΰτως. γέγονε δή

αύτοκράτωρ ούτος διά τά δύο φώτα τά όντα επί τοΰ ωροσκόπου και '

μάλιστα διά την Οελήνην ούσαν της αίρέσεως και συνάπτουσαν μοιρι-

κώς τω τε ώροσκόπω και τω Διί μέλλοντι και αύτω έιϊιαν φάσιν ποιή-

σασθαι μετά ημέρας Γ. και αύτών τών δορυφορούντων αύτη άστέρων 20

οίκείως ευρεθέντων, της μεν Αφροδίτης έν οικείω ύψώματι, του δέ

"Αρεως έν ίδίω τριγώνψ και ίδίαις μοίραις τήν στάσιν έχοντος, αμφοτέ

ρων ιδιοτοπούντων και έπαναφερομένων τή Σελήνη · προσέτι δέ και τοΰ

κοσμοκράτορος Ηλίου δορυφοροΰντος αύτη έν ταΐς έΕής αύτής μοί

ραις και αύτοΰ δορυφορουμένου παρά τε τοΰ Κρόνου δντος έν τω ίδίω 2δ

οϊκω καιΈρμοΰ, αμφοτέρων δντων έπι έωας άνατολής. έπισημαντέον

δέ δτι και ή Σελήνη έμελλε συνάπτειν λαμπρψ τινι τών απλανών άστέ-

1 Ύδροχόου οιΠ. V. ις' V, ι' Ρ. 2 τον δέ ρΓο καί τόν Ρ. μετ' αύτοΟ Ρ, έν

αύται V. τήν δέ - ιβ' οπι. V. μετ' αϋτής Ρ, Ίχθύσι V. 3 τό δέ Ρ, και τό V.

4 μοίρα κβ' οιη.V δβά ίη %υΓα εκίρίοΐα βδΐ ίη ραΓΐβ XXIV. έντώδε- ν. 9 δευτέρψ οπι.

Ρ. δ αηηοβ Ι^VII ροηβΓβ άβϋβϋαΐ.. 6 Γαΐίοοίηαΐίο ο1)δουΓα. 8 τό] τόν V. 9 α1ΐβΓ

1οουδ βυηΐ Ριβ0ββ. δευτέρψ οιη. Ρ. περί - θεμάτιον οπι. Ρ. 11 συγγενούς αύτός

Ρ,οπι.ν; άβα(1πηίίαΐβ (μιαβ Γυίΐ ίηΐβΓ Ηαάπαηυηι βΐ Τπιίαηυπι οΓ. ν. Κοηαβη, Ραυ1ν-

\νίδδοννα, I, 497. και αύτω παραμεΐνας έτη β' V: περί μοίρας β' έτος δμοίαις Ρ;

ηυπιβΓυβ οοπ-υρΐυδ νίά., ίοΓΐ. κ' (98-117 ρ. Ο. η.). 12 αύτός οπι. Ρ. πεπ. και ώς

θεός έτιμήθην Ρ. 13 έγίνετο Ρ. 14 βοιόΓ βΓαΐ ϋοπιίΐία Ρ3πΙίηα. 15 έτη γινόμενος

Ρ ; άβ πιοΛο βΐ αηηίδ βαάβηι ϋίο ίιΧIΧ ο. 20-23. 15-16 ύδραιπική δυσπνία πεσών Ρ.

17 τά όντα οιτι. V, τή ώρα Ρ. 18 ούσαν σεληνην Ρ. τή τε ώρα Ρ. 19 αύτόν Ρ.

20 έπτά ήμέρας Ρ. έ αύτών V: αύτών Ρ. αστέρες V. Ιπιηαβ βαΐβ11ίΐβδ βυηΐ βΐβ11αβ

δβςυβηΐββ, 8ο1ίβ ρΓαβοβάβηΐββ ; οί. Βουοηέ-ΙιβοΙβΓς, 253. 21 ίδίω ύ. ύπαρχούσης Ρ.
22 έν ίδίαις Ρ. 23 ίδιοτροπούντιυν Ρ; βΐ \Τβηυδ βΐ ΜαΓβ ίη βυίδ οοηβΐίΐιιΐί βυηΐ ηηί-

Ιιυδ. τή € Ρ: τώ δευτέραι V : προσέτι και δ κοσμοκράταιρ ήλιος δορυφορών (?)

αύτ(ή) ών έν Ρ. 25 αύτός δορυφοροϋμενος Ρ. 27 ή ί Ρ: δ ϊ) V. λαμπρώς V.

άστέραιν ομ. Ρ. βΐβΙ1Ειβ Ιυοίάαβ βυηΐ ίη άβχΐΓο Δσυαπί ρβαβ βΐ ία υπιβηβ.
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ρων τώ έπι της κ' μοίρας· ού γαρ μόνον έπι τών πλανωμένων αστέρων

την συναφήν της Οελήνης δεΐ σκοπεΐν, άλλα και έπι τών απλανών.

Ευμεγέθης δέ και ανδρεΐος και εΰχαρις έγένετο δια τό τά δυο φώτα (

κεκεντρώσθαι μάλιστα έπι τοΰ ωροσκόπου και έν άνθρωποειδεΐ και

5 άρρενικψ είναι ζωδίω· φρόνιμος δέ και πεπαιδευμένος και βαθυς

ύπήρχεν δια τό τον Έρμήν μετά τοΰ Κρόνου έπί έώας φάσεως έν

τω ιβ' Σωδίω τυγχάνειν και δορυφορεΐν τόν"Ηλιον και έκ νέας ήλικίας

, τοιούτος άπετελέσθη διά την φάσιν · άεί γάρ αί μέν έώοι άνατολαι έκ

νεότητος ποιοΰσιν, αί δέ έσπέριοι έπι προβάσεως δηλοΰσι τάς πράΕεις.

10 δεΐ δέ σκοπεΐν και τοΰ κατά κορυφήν τόπου τον κύριον, εί καλώς κεΐται

και όρα τον τόπον ανατολικός γάρ ων επισήμους και έμπρακτους και

δυσκαταγωνίστους ποιεΐ" και έσπέριος δέ, εί ή καλώς κείμενος, ώσπερ

έπι τοΰ προειρημένου θέματος, ό κύριος τοΰ Οκορπίου ό "Αρης άκά-

κωτος ών έν Ίχθύσιν τω ίδίω τριγώνω και ταΐς ίδίαις μοίραις και όρών

15 τον κατά κορυφήν τόπον. έάν δέ κακώς κεΐται ό τοΰ κατά κορυφήν

τόπου κύριος, τά έναντία ποιεΐ. έάν δέ ποτε οί τών άχρηματίστων

τόπων δεσπόται έπί τών χρηματιστικών τόπων τύχωσι, μετριότητα

βίου δηλοΰσιν. τό δέ δοΕαστικόν και μεγαλόφρον και δωρητικόν και

άνυστικόν ό τοΰ Διός παρέσχεν ών έν τιϊι ώροσκόπω και δορυφορών

20 τον "Ηλιον και όμόκεντρος ών τη Οελήνη · ή δέ αιτία τοΰ πολλούς αντι

δίκους και έπιβούλους έσχηκέναι έγένετο έκ τοΰ τά δύο φώτα τήν

δύναμιν παρέχοντα έμπεριέχεσθαι υπό τών δύο κακοποιών, τοΰ μέν

Κρόνου δντος έπι της έώας ανατολής και δορυφορίας, τοΰ δέ "Αρεος

έπί τής έσπερίας.

25 Τό δέ περιγενέσθαι τό έχθος τών τοιούτων συνέβαινε μάλιστα διά

τον Έρμήν έν Κρόνου οϊκω όντα μετά Κρόνου και έν τω ιβ' τυγχάνειν

άμφοτέρους. τό δέ τιμάσθαι αυτόν και προσκυνεΐσθαι παρά πάντων

συνέβη διά τό τον τοΰ Διός αστέρα έπίκεντρον δντα δορυφορεΐν τόν

"Ηλιον ό γάρ άει ουτως δορυφορών τόν "Ηλιον και τήν Σελήνην ποιεΐ

30 υπό τήν χ όμότητα ή και κρειττόνων δοΕάζεσθαι και δορυφορεΐσθαι καί

προσκυνεΐσθαι- και τό εύεργετικόν δέ έσχεν διά τόν Δία οΰτως

τυχόντα- τό δέ και πολλούς οΰτως εύεργετεΐν και ύπό πολλών, ως

έφην, προσκυνεΐσθαι συνέβη διά τήν τοΰ Ηλίου και τής Σελήνης

1-2 έπί τών - άπλανών οπι. Ρ. 3 τό ογη. V. 4 έν οτη. V. 5 φρόνι V1. δέ

οω. Ρ. 6 τόν] τόν τοΟ Ρ. μετά ϊ) ροβΐ φάσεως Ιια1)βΐ Ρ. 9 παρατάσεως V.

10 Μβάϋ οαβΙί άοπιίηυβ βδΐ ΜαΓδ. 12 καν έ. δέ εϊη Ρ. 13 δ "Αρης ν,Άρης και Ρ.

16ποτε τιϊιν χρηματιστών τόπων δεσπ. τύχωσι, μετριότητας ν,μεριότητα Ρ. 18τό

γάρ δοΕαστικών και μεγαλόφρων Ρ. 19 άνυστικόν τοΟ προκειμένου διαθέματος Ρ.

20 του Ρ, τοΰς V. 21 τά ίΐβΓαΐ Ρ, ΓοιΊ. φώτα τά. 22 περιέχοντα έμπ. Ρ. 23 τόν

δέ 1/ϊ τόν δέ ^ V. 2δ Iη νβΛίβ τό δέ πε άβδ. V, αάηοΐαΐυπι ΓυοΓ. γύρισον πρός

άλλον φίλον [ρΓο άλλο φύλλον]. περιγενέσθαι τό έχθος] Αηΐοηίηυδ νίχ α ββηαΐυ

ίπιρβΐΓαΓβ ροΐυίΐ πβ ηιβπιοπα ραΐπκ αάορΐίνί άαιηηαΓβΐυΓ. τόν τοιούτων οοά.

28 τό βυρβΓδ0Γ. οοά. 30 αή τών όμοτίμων? 32 τυχόντας οοά. 33 συνέβη

προσκυνεΐσθαι οοά.
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στάσιν έπίκεντρον δορυφορεΐσθαι οίκείως παρά τών ε' πλανωμένων

πάντοτε γαρ "Ηλιος <ή> και Σελήνη ή και αμφότεροι μάλιστα περί τά

πρακτικά κέντρα τυχόντες, τούτεστι τό ώροσκοπικόν ή τό μεσουράνημα,

και κατά τρόπον υπό πάντων τών αστέρων δορυφορούμενοι ποιοΰσι

τους έπι τοιαύτης καταστάσεως γινομενους βασιλέας παμπολλων 5

εθνών κρατοΰντας · Έρμης δέ και Κρόνος εν τώ ιβ' τυχόντες έπι έωας

ανατολής και δορυφοροΰντες τον "Ηλιον ποιοΰσι φρόνιμον πεπαιδευ-

μένον και μάλλον ουκ άγαθοθελή άλλά δολερόν. τον δέ τοιουτον

συνέβη μια γυναικί συίευχθήναι από παρθενίας ού διά τήν Αφροδίτην

ενταΰθα, άλλά διά τήν Σελήνην υπό τάς αύγάς τοΰ Ηλίου φερομένην. ίο

καθολικώς δέ σοι νοείσθω έπι παντός θέματος έπάν ή Αφροδίτη έπί

τινος κέντρου τύχη ή έπαναφοράς, ή δέ Αφροδίτη τή Σελήνη

συναφήν ποιεΐται και έτεροι αστέρες συμπαρατετεύχωσι τή Αφροδίτη

ή και έπιμαρτυρώσιν αύτη τους γάμους περιποιεΐ τών ουτως γενο

μένων έάν δέ μόνη ή Σελήνη τή Αφροδίτη τήν συναφήν ποιεΐται, 15

μονογαμίας έστί δηλωτική · έάν δέ και ή Σελήνη μήτε τή Αφροδίτη

συνάπτει μήτε μήν τινι τών συνόντων αύτή ή και συμμαρτυρούντων,

έπι φάσιν δέ φορήται συνοδικήν ή και πανσεληνιακήν, αύτή δέ ή

Αφροδίτη σύν τινι αστέρι παρή, και ουτως μονογάμους ποιεΐ ώσπερ

έπι της προκειμένης γενέσεως· και ό τής μοναδελφίας τρόπος τών 20

ουτω γενομένων κατά τό δμοιον έκ τής συναφής τής Σελήνης άπο-

δειχθήσεται- εί γάρ Σελήνη μόνω τω τοΰ Διός συνήψε μέχρι τής προς

τον "Ηλιον φάσεως *** ει δέ και πλείοσι τήν συναφήν έπεποίητο ήτοι

κατά κόλλησιν ή και έπιμαρτύρησιν, και πλείονας αν αδελφούς είχεν

δσοι γάρ έχουσιν έπί γενέσεως τήν Σελήνην μέχρι τινός φάσεως 25

συνάπτουσάν τισιν άστράσιν, τοσούτους αδελφούς έ'Εουσιν οί οΰτως

γενόμενοι. νοείσθω ουν σοι και τοΰτο ώς [τό] κατά τήν τής Σελήνης

συναφήν τών μέν άγαθοποιών διδόντων άδελφούς, τών δέ κακοποιών

παραιρουμένων και οί μέν άγαθοποιοί μερισται αγαθών άδελφών

γίνονται έπι τών κέντρων ή και έπί τών αναφορών φανέντες, έπειδάν 30

τοΐς φωστήρσι οίκείως συμπαρατύχωσιν οί κακοποιοί δέ παραιρέτ(αι)

γίγνονται δταν και αύτοί άνοικείως τοΐς φωστήρσι συμπαρατύχωσιν

έπιβλεπτέον δέ και τάς τών ζωδίων διαφοράς, έπειδήπερ έάν τύχη

δίσωμα ή τροπικά ή και πολύσπερμα τά τον άδελφικόν λόγον παρέ

χοντα πολλαδελφίας γίγνονται αϊτια. 35

Διά τίδέ ούχί άρρενα άδελφόν δέδωκεν ή Σελήνη συνάπτουσα τω τοΰ

Διός άρρενικώ όντι ; διότι ό "Ηλιος ωροσκοπων έν άρρενικώ ζωδίω και

2 ή βυρρί.; οΓ. ρ. 71, ν. 13. Αηΐβ Σελήνη] "Ηλιος βχρυηοΐυπι. 5 βασιλέων οοά.

7 φρόνιμον] Iηα ί. 102 ίη οοάίοβ Ρ (.Γαηβροδίΐυιη. 12 τήν Σελήνην οοά. 13 έτέ-

ροι («ίο) άστράσι συνπαρατετευχόσι οοά. 14 έπιμαρτυροΰσι 0οά. περιποιεΐ

άυοίυπι. 18 φάσιν άιΛπιπι ίη οοά. 19 ούτος οοά. 22 ή γάρ οοά. συνήψαι οοά.

23 Ιαουπαπι βίβπανϊ. 24 κόλυσιν οοά. 26 τούσουτους οοά. 27 τό άβΙ. 32 δέ

οοΓΓ. : οί οοά. 34 τά τών άοελφικών λόγων οοά. 35 πολαδελφίας οοά.
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την συναφήν της Σελήνης αποδεχόμενος ώς έπι τό πλεΐστον αρρένων

σπαναδελφίας αϊτιος γίνεται. τό μέν ουν άτεκνον τοΰτον γεγενήσθαι,

ή τοΰ Ηλίου περί τό ώροσκοποΰν στάσις τοΰτο άπετέλεσεν αει γαρ

ό "Ηλιος επί τών αναφορών χρηματίσας άτεκνίας αϊτιος γίνεται. διόπερ

5 δέ έν προσκρούσει γέγονε πρόςτούς συγγενεΐς; δια την τοΰ Έρμοΰ μετά

Κρόνου στάσιν. τίς δ' ή αιτία τοΰ τον τοιουτον υίοποιηθήναι; ό τοΰ

Διός όμόκεντρος τή Σελήνη φανείς έν η' ζψδίω. πόθεν δέ αύτω αϊτιον

έγίνετο τοΰ υδρωπος και δυσπνοίας και θαν(άτω) αύτόν κακώ μεταστή-

ναι τοΰ βίου ; δια τών κακοποιών έμπεριεχόντων τα δύο φώτα, πάντων

10 τών αστέρων έν καθυγρρΐς ζωδίοις την στάσιν έσχηκότων, τοΰ δυτικου

έν χερσαίω ζωδίω υπάρχοντος και ύπό τών κακοποιών άνά σχήμ(α)

έμπεριεχομένου εϊποιμεν άν δτι έκ τώνδε τό αϊτιον του ϋδρωπος και τό

της δυσπνοίας πρόδηλον γενέσθαι - άεί γαρ οί φθοροποιοί έμπεριέχοντες

τόν'Ήλιον ή και Σελήνην ή και άμφοτέρους κατά τά κέντρα κακοθανα-

15 σίας αϊτιοι γίνονται- ού μόνον δέ δεΐ ταυτα σκοπεΐν άλλά και την

τριταίαν και έβδομαίαν και τεσσαρακοσταίαν ήμέραν της έκτροπής,

ώσπερ έπι της προκειμένης γενέσεως έν τή τεσσαρακοσταία ημέρα

ευρίσκεται <ή> Σελήνη Καρκίνω, ό δέ'Αρης Κριώ, και συνέβη τους δυο

κακοποιούς έν έκείνη τή ήμέρα όράν την Σελήνην, Κρόνον μέν έκ

20 διαμέτρου, "Αρεα δέ έκ δεΕιοΰ τετραγώνου · και τοΰτο ουν κακοθανασίας

αύτψ αϊτιον γέγονεν. και ού μόνον δεΐ την Σελήνην παρατηρεΐν έν

ταύταις ταΐς ήμέραις άλλά και τους άλλους άστέρας πώς κεΐνται ώς

έπι γενέσεως, πόσους [δ'] ό τοιουτος πληρώσας ζωτικούς χρόνους

τελευτήσει. αυτη γάρ αφέτης γίγνεται έπι τής τοΰ ωροσκόπου μοίρας

25 ευρεθεΐσα και δσαι μοΐραι του αναφορικοΰ έπ' αύτής έως τής τετρα

γώνου πλευράς, τούτεστι βόρειοι μοΐραι, τοσαΰτα έτη βιώσας

τελευτήσει- συνάπτουσα δέ κακοποιοΐς έν ταΐς μεταΕύ μοίραις ή και

τω Ηλίω κλιμακτήρας ποιεΐ.

Τοσαΰτα μέν ώς έν συντομία έκ τών παρά τοΐς άρχαίοις είρημένων

30 έκτίθεται ό Αντίγονος περί τής πρώτης <γενέσεως>· έΕής και

δευτέρας μνημονεύει ουτως.

δβςυίΐω- αρυά ΗβρΙιαβδΐίοηβηι α1ία αυαθάαπι ^βηίΐυΓα Αηΐί^οηί

ίίβπι ουηι οοπιιτιβηΐαΓίο. Εαάβπι βχδΙαΙ ίη οο(Ι. Ραπδ. 2419, δ. XV,

Γ. 106, ουηα ΐίΐυίο Θεμάτιον τοΰ Αντιγώνου τοΰ Νικαεύς (βίο) περί

γενέσεως. [¥. Ο. βΐ λΥ. Κ.]

2 τούτων οοά. 3 ώροσκοποΟν οοά. Αη τόν ώροσκόπον V 4 διόπερ] αη δια τί?

6 τοΟτον τοιούτων οοά. 7 Αη έν α' £ωδίω? 8 αυτών οοά. 9 βΐ 13 δυσπνίας οοά.

9 διότι οοά. : δια οοιύ. 12 αν οοΓΓ. : δέ οοά. 14 και τά οοά. 18 ή ϊυρρί. Iηοίρ.

ί'. 109. 23 δ' άβΙ. 26 βόρ(εια) μοΐρ(α) α' οοά. τοσοΟτα οοά. 28 κλημακτήρας

οοά. 30 άντίγωνος οοά. γενέσεως δυρρί. Ιαο. αυίηαυβ Ιίΐΐ. ίη οοά.
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Γ. 340ν. ΕχοβΓρίει βχ Ηβρίιαβδίϊοηϊδ οαρϊίβ II, 10.

(}υαβ ββςυυηΐυΓ βχοβΓρΐα αάιιιοάπηι άβοαΓΐαΐα εχ οαρίΐβ ρβΗοη^ο, ςυοί1 ίη

Ηβρ1ιαβδΐίοηίβ οοάίοβ Ρ (Ραπβ. 2417) ΐοΐυηι βχΐαΐ, βάο ο& ϋοΓοΐΙιβί ροΐίδδίπιυηι

ίΓ&^ηβηΐυηι, ςιιοηίαηι Ιιίο Γαδθίο«1υβ ΐοΐ Ά\ά βίυδάβπι ίΓα£πιβηΐα οοηΐίηβΐ; δβά

βΐίαπι ΡοΓρίιγπυπι βΐ Οπΐοάβπιυηι οιίρίαπι βΓ;ιΐυηι ΓοΓβ βρβΓο. Ιηδοπρΐίοηβ εις

κεφάλαιον ρλε' (ρΓαβοβ(ϋΐ εις κεφάλαιον ρ') άοοβπιυΓ, ηί ΓαΙΙοΓ, Ηαβο αάάίΐαπιβηΐα

ββδβ αα. οαρίΐα ρΓαβοβάβηΐια, α1ίυβ ΐαηιβη οοόϋοίδ; ηΆπι ίη ΗοοηυΜβπι ρλε' ϋοΓοΐΗβί

βδΐ περί δανείου.

Είς κεφάλαιον ρλε'· τοΰ Ηφαιστίωνος. έάν έπι της άποκυήσεως

ευρεθη ή Οελήνη φερομένη πρός τους κακοποιούς χωρίς τών αγαθών,

κακώς τό τικτόμενον άπόλλυται εϊσω ήμερών Γ.

Ουαβ ΡίοΙβηιαβί δυηΐ, οπιίΐΐο.

Ένταΰθα και ό Πορφύριος· ?στω, φησίν, ό Ζευς έν Καρκίνψ, 5

Οελήνη δέ άπορεύσασα άπ αύτοΰ, και φερέσθω έπι μοΐραν η' τοΰ

Λέοντος· ό δέ "Αρης έστω έπαναφερόμενος τη Οελήνη έν Παρθένιμ

μοίρα η'· τοσουτον ζήσεται τό γεννηθέν, δσαι αί μεταΕυ μοΐραι τοΰ

Λέοντος έπί η' μοΐραν της Παρθένου, ού μέντοι εις ένιαυτούς λογιζο

μένων αλλ5 ή μήνας ή ήμέρας ή ώρας. 10

Και ό Δωρόθεος ένταΰθα φησιν άρίθμει και έπι τών νυκτός γεν

νωμένων από "Αρεως έπι Κρόνον και τοσαΰτα από ωροσκόπου έκβαλε-

και έάν καταληΕη εις τι ζώδιον ου κυριεύει ό Κρόνος έπίκεντρος ών,

ατροφον γενναται. έπι δέ τών ήμερινών έμπαλιν από Κρόνου έπι "Αρεα

και τα ϊσα όμοίως από τοΰ ωροσκόπου. και έάν τοΰ τόπου είς δν 15

καταλήΕει ό "Αρης έπίκεντρος ών κύριος ευρίσκεται, ατροφον όμοίως

ποιήσει- καν "Αρης <δέ> καν Κρόνος υπόγειοι ώσιν έν θηριώδεσι

ζωδίοις και τήν Οελήνην όρώσι, τό παραπλήσιον ποιοΰσιν.

Ένταΰθα και ό Κριτόδημός φησιν οί φωστήρες έν ταΐς έσχάταις

μοίραις τών ζωδίων δντες άχρονους ποιοΰσι· Οελήνη έν έκλειπτικώ 20

συνδέσμω ούσα και ύπό Ηλίου και "Αρεως όρωμένη άχρονον ποιεΐ ·

Οελήνη έν τω βορείω πέρατι υπό Κρόνου όραθεΐσα άχρονα ποιεΐ-

Οελήνη δύνουσα πληρουμένη μεν και "Αρεος ώροσκοποΰντος, μειου-

μένη δέ Κρόνου άχρονα ποιεΐ· και έάν ή Οελήνη άστέρι κακοποιώ

στηρίζοντι συνάψη, όλιγοχρόνια τά τικτόμενα ποιεΐ. 25

3 ΐσων V. 5 ενταυτα V. 6 επί εΕ μοίρας Ρ. 8 μοίρες V. 11 ένταύτα V.

ων

τών νυκτός] τουκταιν V : τών νυκτερινών Ρ' 17 δέ αάά. βχ Ρ. 18 περιπλήσιον

V. 19 ένταυτα V. 23 μέν Ρ (ςυί ομ. καί)] δέ V. 24 Κρόνου Ρ] Κρόνω V.
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Ώβ άαοάββϊχα. 8ί&ηοππη άθο&ηΐβ.

ΤΥαοΐαΐυβ Ιιίο ίηδί^ηίβ βδΐ ηοπιίηί1>νιβ άβοαηοπιπι α βθ1ίΐίβ ρΓοΓβυβ α.ίνβΓδίδ βΐ

ο!ιαΓαοΐβπ1)>ιβ βοηιΓπ ίη πΐαΓβίηβ Η.άβ0Γίρΐίβ, (τυοβ ίη ΐαϋυ1α αάηβχα βχΙιίΒβηιυβ.

8ίηιί11ίπια Ηυηΐ αηαβ β εοά. Μοβςιι. 415 βΐ Υίικίο1)οη. πιβά. ρ. 23 βάίύίΐ ΡίΐΓα,

ΑηαΙβοΐ. $αα·., V, 285, βίπιίΙΙίπι3 ββά ίη πώυβ δίηρυίίβ άίββίηιίΙία. Οί. βϋαηι ΑοΙιηιβδ

βάΊΐυβ α. ΒοΙΙίο, Οαΐαί., II, ρ. 152. — Εαάβπι άβοαηοπιπι ηοπιίηα βΐ ββηΓαβ ίηνβ-

ηίυηΐυΓ ίη οοά. Ραπβ. 2419, δ. XV, ί. 38" δδ., ουίυβ βοηρΐοΓ βα κατά Χαλδαίαιν

φυυνάς, δί ϋΙυηι αυάίηιυβ, βχηίοβΐ; αΐ ίη ηοο ΗΙμό οΓάο δί^ηοηιπι βΐ ίηπαβίηυΙΉ

ΐυΓΙ)αΐυβ ββΐ; νίάβ ρΓαβΐβΓβα Βο11, 8ρΗαβη, 8, η. 1.

Γ. 357. Ζώδιον ό Κριός.

Ό μέν πρώτος δεκανός καλεΐται Παρχάμ · γράφεται δέ έν λίθοι σελη-

νίτη και υποτίθεται |5>ιζίον βοτάνης πανακίας και φορεΐτακ γράφε δέ

και τό δνομα. και δσα έν τη κεφαλή πάθη ιάται. — Ιη ηιαΓ^. ο*.

5 Ό δεύτερος δεκανός καλεΐται Ούαλάχ· γράφεται δέ έν λίθψ σεληνίτη

και τό δνομα και υποτίθεται ριζίον παιονίας της και άλφαονείας και

φορεΐται υπό χρυσοπετάλψ. δσα δέπάθη οφθαλμών ίάται.— Ιη ηι^Γ^.φ.

Ό τρίτος δεκανός καλεΐται Δελφαά' γράφεται γοΰν μετά ζαφοράς

καί βοδοστάγματος έν λίθψ ίάσπη χλωρώ και ποτίζεται. ίάται πόνον

10 οδόντων και λαιμοΰ. — Ιη ιαΆΤ%. 9 ·

Ζώδιον ό Ταυρος.

Ό πρώτος δεκανός καλεΐται Ζακχάλ · γλύφεται δέ έν λίθψ ίασπαχάτη

και φορεΐται περί τον τράχηλον · ωφελεΐ δέ συναγχικοΐς και κυναγχι-

κοΐς και δσα περί τον τράχηλον πάθη ίάται. — Ιη ηιαι^. <£.

15 Ό δεύτερος δεκανός καλεΐται Χουνθά" γλύφεται δέ έν δακτυλίω

χρυσαργύρψ και φορεΐται, και ό φορών άνοσος ϋσται άπό τών είρημέ-

νων παθών. ει δέ τις πάσχη τοιουτον τι πάθος και σφραγίσας κηρόν

παρθένον περιθή, ωφελήσει άκρως. — Ιη ηιαΓ^. 1.

Ό τρίτος δεκανός καλεΐται Ανεσιούμ· γλύφεται ούν έν λίθψ σελη-

20 νίτη και τιθέμενος έν τω φλοιψ της θύρας άνοσους τοϋς διερχομένους

και κατοικοΰντας τών παθών του τραχήλου φυλάττει- δεΐ έπιγράφειν

και τά ονόματα. — Ιη πιαΓ^. ϊ> .

Ζώδιον οί Δίδυμοι.

Ό πρώτος δεκανός καλεΐται Παρεσχάρτι · γράφεται δέ μετά ζωμοΰ

25 βοτάνης ήριγέροντος έπι τό πάσχον τι μέρος και ίάται παρευθύς· δεΐ

δέ γε και τό δνομα γράφειν τοΰ νοσοΰντος. — Ιη ηιαΓ&. Τ£.

Ρ(αηδίηυπι) ραβδίπ1 οοηΐυΙίπιυδ. 3 ριζίου υΐ νΐα.. οοα.. 4 αάάυηΐυΓ πρόσωπα άβοα

ηοπιηι ί.β.βΐβίΙαββοπιπι άοηιίηίυηι ΐβηβηΐβδ;οΓ.ΒουοΗέ-1.βο1βΓς,228. 13συναχικοΐς

βΐ κιναχικοΐς οοά. 16 νίάβδ οοηΐΓαοΐαπι ββδβ οΓαΐίοηβπι ; περισθενίαιν καί αίιχένος

άοπιίηυβ άίοίΐυΓ ίη οοά. Μοδφ 18 περιθείς οοά. 25 ήριγίου οοά., ηιυΐανί άΐώίΐαηΐβΓ.



 

ΚιουκΑΕ XXXVI ηΕΟΑΝοκυΜ.

δί^ηα 9, 18, 27, 36 α 1>ί1)Ιίορβ£α (ϊβοϊβδ δοηΐ.
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Ό δεύτερος δεκανός καλεΐται Ίερασεσήρ και γράφεται έν δέρματι

έλάφου μεθ' αιματος οίκείου και φορείτω · και εις οϊαν όδόν ορμήσεις

φορών, ευκόλως εύοδοΰται. — Ιη τα3.τ§. φ.

Ό τρίτος δεκανός καλεΐται Ανασάμ Τετήχ· γράφεται δέ έν όστράκψ

5 θαλαττίω μεθ' αίματος ίχθύος άλέβητος και ριπτόμενος εις ύδωρ

όποΐον άρα και έστι Εηραίνων αύτό θαυμασίως. — Ιη ηιαη*. φ.

Ζώδιον ό Καρκίνος.

Πρώτος δεκανός καλεΐται Οαρχαάμ Κομφές · γράφεται δέ έν δέρματι

Σώου ύαίνης και τίθεται έν τω φλοιώ του οϊκου δβςυυηΐυΓ δί^ηα

10 οΓγρΙο^Γαρηίοα ; γράφε δέ έν ήμερα Κρόνου και ώρα αύτοΰ και τό όνομα

του έχθροΰ. — Ιπ ιπαΓ^. 9 ·

Δεύτερος δεκανός καλεΐται Τενούμ Τανλάχ· γράφεται δέ έν λίθψ

σιδηρίτη, και ό φορών ούδ' δλως άλγήσει τό σύνολον ή μαστούς ή

στέρνα ή πλευράς· δεΐ δέ φορεΐν άγνώς. — Ιη ιπαΓ^. ξ.

15 Τρίτος δεκανός καλεΐται Τρουχάπ Ίάλεμ· γλύφεται δέ λίθψ όνυχίττ)

και επιτιθέμενος κεφαλή άγνώς ποιεΐ όνείρατα άληθή περί ού βούλει

θαυμασίως. — Ιη χαΆτ%. ί.

Ζώδιον ό Λέων.

Πρώτος δεκανός καλεΐται Οαμπάχ· γράφεται δέ έν λίθψ άρπαθά και

20 τό δνομα του φοροΰντος και φορεΐται περι τό στήθος· ωφελεΐ γαρ είς

άκρως και δσα άπό τής καρδίας πάθη άνθρώποις προσγίνεται. — Ιη

ηιαΓ^. ϊ).

Δεύτερος δεκανός καλεΐται Αφάχ Μπείθ- γλύφεται οϋν έν λίθψ

ζωνίτη ταΰρος και (Αφροδίτης) άστήρ επάνω τής αυτοΰ κεφαλής και

25 όπισθεν ή σφραγίς αυτη και κατακλείεται έν χρυσψ δακτυλιδίψ και

φορεΐται - έπάγει γαρ ήδονήν τω φοροΰντι και προσφιλή παρά πάντων

έργάζεται. — Ιππιας.

Τρίτος δεκανός καλεΐται Πανχατάπ· εί βούλει γοΰν μετά τινος μάχην

συνάραι, γράψον τήν γ βούλειν μετά μόσχου κρόκου και ροδοστάγμα-

30 τος έν ζορκαδίω χάρτη και φόρει εις τό δεΕιόν μέρος και ανίκητος

όφθήση· όμοίως και έπί δικαστηρίω γράψον και του αντιδίκου τό

όνομα. — Ιη ΐΉαΓ^. 1£.

Ζώδιον ή Παρθένος.

Πρώτος δεκανός καλεΐται Ταλαντίς Χαρχάμ· γράφεται δέ έν άργυρω

35 πετάλψ μετά μόσχου κρόκου και ροδοστάγματος και άποπλυνόμενον

μετά ροδοστάγματος και ποτιζόμενον δσα περί τον στόμαχον και την

γαστέρα και τά σπλάγχνα πάθη ωφελεΐ. — Ιη ιηαΓ^. φ.

5 άλάβης αρρβίΙαπ βοΙβΐ. 9 τοΟ οίκου τοΟ άχερουσ(ί)ου και εΊυς ημέρας τρεΐς

τελίαις χάνεται Ρ. ϋβ 0Γνρΐ0βπιρΗία οί. ΒοΙΙ, ΒρΚαβΓα, 479. 14 πλευρα( οοα.

20-21 οοηίοίαδ γάρ ΰκρως δσα. 29 Γοτΐ. ήνίκα βούλει νβΙ βίπι. ; οπιίδ Ρ.
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Δεύτερος δεκανός καλεΐται Δεροπούτ · γλύφεται δέ έν λίθψ σελη-

νίτη έν δεδοκιμασμένψ άπάτω, και δταν χρεία πιέσματος γένηταί σοι,

έρωτήσ(ας) κάτεχε τοΰτο και όφθήση άβλαβώς · πρόσχες δέ τη" δεΕιφ

σου χειρί και δρα μή θέσ(ης) είς γήν κατά τινα τρόπον. ποίει δέ έν

ήμερα και ώρα "Αρεως αύτοΰ. — Ιη πιαΓ^. 9· 5

Τρίτος δεκανός καλεΐται Μεναιμ Χιλλά· γράφεται δέ έν όστράκψ και

έπιριπτόμενον κατά τοΰ πυρός σβέννυσι την δύναμιν και ουκ έα

προχωρήσαι. — <Ρυίΐ ίη πΐΆΤξ. $>.

Ζώδιον ό Ζυγός.

Πρώτος δεκανός καλεΐται Μπει Φολάχ· γράφεται δέ μεθ' αίματος 10

νυκτερίδος έν άγεννήτου έλάφου δέρμα τό δνομα έκείνης ής έράς και

υποτιθέμενος ϋΐΐβΓαβ οΓνρΙο^Γ. ϊδης έΕαίσια. — Ιη ηιαΓ^. £.

Δεύτερος δεκανός καλείται Μαρχέμ· γράφεται δέ έν δέρματι κορώνης

και δεσμούμενον περί τό ίσχίον ίάται αύτό. δεΐ δέ γράφειν και ταΰτα

οηαΓαοΐβΓβδ πινδ^οί. — Ιη ιωάτ%. ϊ> . 15

Τρίτος δεκανός καλεΐται Ζάχ Μέμ· γράφεται δέ έν τί) άριστερα

παλάμη μεθ' αίματος έποπος ή νυκτερίδος έν ήμερα και ώρα της

Αφροδίτης. ΟΗαΓαοΐβΓβδ, γράφε δέ οηαΓαοΐβΓβδ. — Ιη πιαΓ^.

Ζώδιον ό Οκορπίος.

Πρώτος δεκανός καλεΐται Οεπτετύλ· και γράφε έν όστράκψ από 20

μνήματος και υποτιθέμενος τώ κοιμωμένψ υπό τώ προσκεφαλαίψ και

έρωτώμενος αναγγέλλει δσα έποίησεν. — Ιη ηιαΓ^. ψ.

Δεύτερος δεκανός καλεΐται Οελουάχαμ- γράφεται δέ έν λίθψ 'Ρωμαίψ

μετά λυρπιούρου βοτάνης ζωμοΰ και τριβόμενος και ποτιζόμενος

άπελαύνει δαίμονα έ£ ανθρώπου. — Ιη ηιαΓξ. φ. 25

Τρίτος δεκανός καλεΐται Αμπάναν ΤΕένγγιχ " γράφεται δέ έπι άρότρψ

ή γλύφεται έπι τοΐς τών βοών κερασι και ποιεΐ εύφορεΐν τά σπέρματα.—

ΙηηιαΓ^. 9·

Ζώδιον ό ΤοΕότης.

Πρώτος δεκανός καλεΐται Λάφ Μείχ· γράφεται δέ έν τω μετώπψ και 30

ϊσταται αίμόρροιαν ρινός. εί δέ και είς άλλο μέρος αίμόρροια γένηται,

γράφε έκεΐσε και ϊσταται ά<να>μφιβόλως. βρεχθέντων δέ και κροκίδων

μετ' όΕους και υποτίθεται υπό τών όρχεων. [χρή γινώσκειν και τό

ύελοβότανον άναφυσώμενον μετά καλάμου, ώς έστι τοΰτο θαυμαστόν

έν αιμορραγία]. — Ιη ηιαΓ^. $>. 35

Δεύτερος δεκανός καλεΐται Αρχίμοι Ίελούφ · γράφεται δέ μεΰ' αίμα

τος έποπος έν τή παλάμη και έτι ύγροΰ δντος Θ' ή όφθαλμός. θεάση

2 άπατος ςώά βί1>ί νβΗΐ ηβδοίο, Ιιαβο οιιιίβ Ρ. 5 όβ1. αίιτοΟ. 12 ύποτιθέμενος

φλιφ τοΟ οίκου αύτής Ρ οΙιαΓαοΐ. θΓ^ρΐ. 23 έραιτάν οοά. 24 ίη λυρπιούρου λ

άυΜυπι. Ριβοΐίυδ σκορπίουρου Ρ. 31 αίμορια οοά. αλλον οοά. αίμορία οοά.

37 ςπίά δί1)ί νβ1ίΐηοΐα, ηβδοίο; ίθΓδ. κύκλος.
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έν τη σκοτία ώς έν ημέρα και τά διεστώτα πόρρωθεν · λέγων δέ και την

άρίστην κλήσιν. — Ιπ τηατξ. <[.

Τρίτος δεκανός καλεΐται Ανασάμ Τεριχέμ · γράφε δέ έπ' άμφοτέροις

μηροΐς και ό περιπατων ούδ' δλως άλγήσει- άλλα ήν δΓ ήμερων ιβ'

5 διέλθη γ ου τα δια τριών. ποίει δέ και ϋώνην έλάφινον και έπίγραψον

ταΰτα και φόρει κατά σάρκα. ποίει και της Οελήνης οΰσης έν Ταύρω.—

Ιη τηΆτ%. ϊ).

Ζώδιον ό Αιγόκερως.

Πρώτος δεκανός καλεΐται Μαχράμ· γράφεται δέ έν χρυσώ πετάλψ

10 Τ'"ην' δικά βω'· και φορεΐται είς τό στήθος και ό φορών υποτάσσει

λαόν πολύν και θηρία ήμερώσει και πάσι φίλος γενήσεται. — Ιη

Δεύτερος δεκανός καλεΐται Χαλχήμ Ίχέμ- γράφεται δέ έν λίθω ίάσπη

και τίθεται εις οίκίαν μέσον και ποιεΐ ταύτην εύδαίμονα εύτυχεΐν και

15 άνοσον. — Ιη ηΐαΓ^. ψ.

Τρίτος δεκανός καλεΐται *** · γράφε δέ έν μετάλλω Κρόνου

και όίπτεται είς χωράφιον οίον βουλει, και ουδέποτε καρπόν δώσει (

ένθα τό τοιοΰτον έπίκειται σημεΐον. ποίει δέ και εις άμπελον έν ήμέρα

και ώρα αύτοΰ της Οελήνης οΰσης έν Αιγόκερψ. — Ιη ηιαΓ^. φ.

20 Ζώδιον <ό> Ύδροχόος.

Πρώτος δεκανός καλεΐται Βαζείγχ· γλύφεται δέ έν λίθω μορό£υ και

φορούμενος ποιεΐ υδρωπικοΐς ύγίαν ή δέ δοκιμασία· κρέμασον έπί

άγγεΐον ϋδωρ έχοντα καί ψηλαφήσας μετά τρεΐς ήμέρας εύρήσεις

κενόν. — Ιη ηιαΓ^. 9 ·

25 Δεύτερος δεκανός καλεΐται Χουνλιάχμ · γράφε ούν έν ύέλω μετά όπου

πραχατάβ βοτάνης, ήν Ούροι συρέρ καλοΰσιν, και άποπλύνεται μετ'

οϊνου και ό πιών εύθυς άρχεται δαιμονάν λύσει δέ του νοσήματος τό

κάτω. — Ιη ηιαΓ^. <£.

Τρίτος δεκανός καλεΐται Μαχιλουχ· γράφε δέ έν ύέλω μετά ζωμοΰ

30 ώκίμου ριζίου · και άποπλύνεται μετ' οϊνου και ποτίζεται μαινομένω και

ίάται πάρευθυς. — Ιη ταΆχ%. €.

Ζώδιον τών Ίχθύων.

Πρώτος δεκανός καλεΐται Κάιν Χάμ· λαβών όρνιν λευκήν έν ημέρα

Αφροδίτης τό προς έσπέραν σφάΕον απέναντι τοΰ φωτός τών άστρων '

35 και έκ τοΰ αίματος ταύτης γράφε έν τή δεΕια παλάμη και άσπασάμενος

οηαΓαοΙβΓβδ \ΆΆ%\ύ. — Ιη πι3Γ^. ϊ) .

2 άριστον οοά. 3 άμφοτέροι οοά. 5 οΟτως δΓ ήμερας τρεΐς Ρ. 10 έΈάγια

ινδικά δ' Γβ0ΐίυβ Ραπβ. 14 ηβπιρβ ευτυχή. 16 Ιαουηα άυοάβοίπι ΓβΓβ Ιίΐΐ. ίη οοά.;

ηοηιβη άβββΐ βϋαπι ίη Ρ. 19 αύτοΰ δ0. δαΐυΓηί. 20 δ βυρρί. 22 ύγία οοά.

26 σύραι οοά. ρΓο συρέρ] σιρέχ Ρ. 28 ΓοΓβ. ίηίϊα οΙίηι Γοηηπ1α αάβοηρΐα βΓαΐ

αά άβρβίίβηάυπι ηιοΛυπι ίάοηβα.
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Δεύτερος δεκανός καλεΐται Πόχ Μελλέφ· γλύφεται δέ έν λίθω περι-

λευκίω και έπιτίθεται έν χρυσώ δακτυλιδίω και φορεΐται · άκίνδυνον

γαρ ποιεΐ τον φοροΰντα και πλέοντα θάλασσαν μάλλον και ποταμόν

φυλάττεται και τριταΐον και τεταρταΐον και έφημερινόν και δλως

μέγιστόν έστι φυλακτήριον. — Ιη ηιδγ^. 5

Τρίτος δεκανός καλεΐται Ουρέμ Όλάχμ· γλύφεται δέ έν λίθψ σπληνίτη

ή ήπατίτη και φορούμενος ούκ έα άλγήσαι σπλήνα δλως ή ήπαρ. —

Ιη Π1αΧ-&. ψ.

3 ποταμών οοά. 4 άφημερινόν οοά.

Ιη οοάίοβ Ραπβίηο 2419 ηοιτιίηα άβοαηοηιπι, βίουΐ βΐ ηιυ1ΐα αίία, δί^ηίδ 0Γ)'ρΐο£Γ£ι-

ίάοίδ ηοΐαΐα δυηΐ, 86ά πιαηυδ ροβΐβποΓ δαβρβ ηινβΐίοαπιηι ΙίΐΐβΓαπιηι ίηΐβΓρΓβΐα-

ΐίοηβπι βιιρβΓδθπρβίΐ. ζ)υαβ βίο βχρίίοανίΐ, δυηΐ ηαβοοβ :

Απβδ

Ταυπιβ

ββηιίηί

ΟαηοβΓ

Ιιβο

νίΓ^ο

Ιιί1>Γα

8θοΓρίι1β

δαβίΐΐαπυδ

Οαρποοπιυδ

Αςυαπυβ

Ρίδοβδ

ϋκΟΑΝϋδ I

ΓΤρες ΧαρΖ

Σαρχααμ Κοφευς

Ταλαντις Χαρχαμ

Μπεμειπι Ολαχ

Σαπετιχ

Λαπιμειχ

Μαχραμ

Καιμχαμ

ΟεσΑΝϋδ II

Χωνταχ

Αγιερσεαγΐρ

Μαρχεμ

Σελουαραμ

Αρχιμα Ιελουιη

Καλκαμιχομ

Χουνλιαχμ

Πιμενεπι

Ι)ΕαΑΝϋβ III

Ανασαμ Τεττυχ

ΤΤανχαταπ

Αδαχμεμ

Ιαμπαναχ ΤΤεγγιχ

Ανασαμ Τεριχεμ

οηιίδδυιη

Μαχιλουχ



ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΕΧ ΟΟϋΙΟΕ 2 (ΡΗα. οβ. ιβ).

Γ. 117ν. Οαρ. οα'. Έρμου τοΰ Τρισμεγίστου έπιλογή καθολική

των καταρχών άπό της Οελήνης ουσης έν τοΐς ιβ' ζωδίοις.

Περί του συναντήσαι βασιλεΐ και σουλτάνα» έν Κριώ οΰσης της

Οελήνης αγαθή · έν Ταύρψ καλή · έν Διδύμοις μέση· έν Καρκίνω όμοίως·

5 έν Λέοντι καλή· έν Παρθένψ μέση· έν Ζυγώ κακή· έν Οκορπίω κακή-

έν ΤοΕότη καλή- έν Αιγόκερω κακή· Ύδροχόω μέση· και έν Ίχθύσι

καλή.

Γ. 143ν. Περί της τοΰ Κυνός έτπτολής.

Λαβών τα από της ΆλεΕάνδρου τοΰ Μακεδόνος τελευτής έτη τού-

10 τοις πρόσθες και τά από Μενόφρεως έως της τελευτής τοΰ αϋτοΰ

ΑλεΕάνδρου έτη 3><7η' και των συναχθέντων λαβών τό τέταρτον μέρος

πρόσθες καθόλου ημέρας ε' είς τό τέταρτον μέρος και έκ των γενομέ

νων έκκρουσον τάς του ένιαυτοΰ έκείνου τετραετηρίδας και τάς λοιπάς

ημέρας άπόλυσον άπό αρχής του Θώθ, διδούς έκάστω μηνι ημέρας λ'·

15 και όπου δάν καταλήΕη ό αριθμός, έκείνη έσται ή του Κυνός έπιτολή.

Υπόδειγμα. Η αρχή της Θεοφίλου βασιλείας γίνεται άπό Μενό

φρεως έτη .βρν'· τούτων τό δ" φλΓ' τούτοις πρόσθες καθόλου

ημέρας ε'· όμου γίνονται ήμέραι φμβ'" έκ τούτων αφελε τετραετη

ρίδας σιε' και μένουσι τιθ'" ταΰτα άπομέρισον άπό της αρχής τοΰ

20 Θώθ, και καταλήγει ή τοΰ κυνός έπιτολή Έπιφί ημέρα κθ'· εί (αη είς?)

δέ κθ' τοΰ Έπιφί δηλονότι τοΰ παρά 'ΑλεΕανδρεΰσιν, όστις μεταλαμ-

βάνεται εις Έλληνικόν ήτοι 'Ρωμα'ίκόν μήνα Ίουλίου ημέρα κγ'· και

όμοίως έπί των λοιπών έτών τό αυτό ποιητέον. — έτη άπό Μενό

φρεως 2ως της τελευτής τοΰ ΑλεΕάνδρου 3>ς"η', έως της λήΕεως

25 Αυγούστου ,ατλε', έως της αρχής Θεοφίλου .βρνα'· Θεόφιλος ιβ'-

Μιχαήλ σύν τή μητρι αύτοΰ Θεοδώρα έτη ιδ' · Μιχαήλ μόνος ιβ' ; Βασί

λειος ιθ'·_Λέων υιός αύτοΰ κς' · ΑλέΕανδρος έν · Κωνσταντΐνος μετά

'Ρωμανοΰ έως ίνδικτιώνος ** έτη· **. τά δέ πάντα έτη άπό Μενόφρεώς

εισιν έως 'Ρωμανοΰ και έως ίνδικτιώνος ** τό τέλος έτη ,βσμ', και έστι

4 άβ!)β1)αΐ αγαθόν, καλόν βΐο. 10 μέν δφρεαις βΐ Ιιίο βΐ ίηΐϊα. 13 τετραεταιρί-

δας οο(ί. 16-17 μέν όφρεαις Ιιίο βΐ ίηΓΐΌ. 18 Γαΐίο ηοη οοηβΐαΐ, ουηι 327 βδδβ

άβϋβαηΐ ρΓο 319. 28 ροδΐ εν Ιαα δβχ Ιίΐΐ., βΐίαπι ββςη. Ιαο. ίη οοάίςβ ίηάίοαηΐυΓ.
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τό τέταρτον φΕβ' · πρόσθες και ε' και γίνονται όμοΰ φΈΙ' ' άπό τούτων

έκκρουσον τάς τετραετηρίδας τοΰ νΰν καιροΰ, αϊτινές είσι σλη', και

μετ' αύτοΰ τάς πρό τοΰ Οεπτεμβρίου ε' (?) και Όκτωβρίου μίαν τών

λοιπών και τά έναπομείναντα άπό τοΰ Οεπτεμβρίου άπόλυσον και

δπου καταντήσει, έκεΐ γίνεται ή έπιτολή τοΰ Κυνός. 5

Ουί Ιιαβο δ0Γίρδίί, Ιυίΐ Γβ^ηαηΐίϋυδ Οοηβΐαηΐίηο VII βΐ Κοπιαηο

(919-44) βΐ υδυδ βδΐ Γαΐίοοίηαΐίοηβ νβΐυδΐίοΓβ διΛ ΤίιβορΙιίΙο (829-842)

ΓδοΙα.

Γ. 159. Οαρ. ρλε' (ρμΓ)· Περι άγορασμοΰ. Ίουλιανου1.

Περί δέ άγορασμοΰ σκέπτου οΰτως. έστω σοι τό ώνιον ή Οελήνη, ό 10

δέ πωλών άφ' ων ή Οελήνη άπορρέει, ό δέ άγοράζων ώ ή Οελήνη

συνάπτει. έάν άπό κακοποιου φέρηται ή Οελήνη, ό πωλών βλαβήσεται

ή ου καλός έστιν έάν άπό άγαθοποιοΰ έπί άγαθοποιόν φέρηται, και

τω πωλοΰντι και τω άγοράζοντι λυσιτελήσει. και άπό τών κεφαλαίων

δέ περί άγορασμοΰ σκέπτου ουτως· έσται ό ωροσκόπος ό άγοράΕων, 15

τό δΰνον ό πωλών, τό μεσουράνημα ή τιμή, τό ύπόγειον τό πιπρασκό-

μενον. έάν άγαθός μαρτυρή, άγαθά λέγε τά έφ' έκαστου κεφαλαίου

σημαινόμενα. τά δέ λοιπά ζήτει έν τω του Ίουλιανοΰ βιβλίω.

Γ. 159ν. 03ρ. ρλε' (ρμη'). Περι άγορασμοΰ" κοινά.

Κρόνος ούκ άγαθός είς τά πεπραγμένα παρατυγχάνων άπρακτα αύτά 20

καθίστησκ προς δέ τό άναπεΐσαί τινα έπί κακία δόλω άγαθός και προς

κακοβουλίαν. Ζεύς έν παντί πράγματι προς τό δίκαιον πράττειν άγαθός

και πρός τό συμβουλεύειν έπί όγαθοΰ, τοΐς δέ κακοδαιμονοΰσιν ούκ

άγαθός ούδέ έπιδέΕιος.Άρης δταν άληθινόν θέλη καταπράΕασθαι , ούκ

άγαθός· πρός δέ τό άναπεΐσαί τινα έπί κακοπραγμοσύνην άγαθός. 25

"Ηλιος πρός τά άληθή και φανερά συντελούμενα άγαθός· δταν δέ τι

λαθραΐον θέλης πράΕαι, ούκ άγαθός· φανερόν γαρ έσται πάν τό

πεπραγμένον. Αφροδίτη πρός πάντα τά πράγματα άγαθή, μάλιστα δέ

πρός γυναΐκας και ραθυμίας. Έρμης άγαθός πρός τό πράΕαι δόλω και

δ έάν έπιθυμήσης και εϊ τι έπί πονηρία· άγαθός δέ και κλέπταις παρα- 30

τυχών και πρός γεωργίαν άγαθή πάσιν, πρός δέ τάς άλλας πράΕεις

άπρακτος. τά δέ λοιπά τών περί πράΕεων ζήτει έν τω τοΰ Ίουλιανοΰ

βιβλίω.

1 ιΐβΓιιπι ΓαΙί0 ηοη οοηβΐαΐ ηί ΓαΙΙοΓ. Ιΐαςυβ βοιίοβηάΊιπι βδΐ ρ. 79, 28, ϊως ίνδικτιώ-

νος ιγ' έτη ιγ', ί. β. αηηυβ 92δ ρ. Ο. ηαπι ρπηιο αηηο Γβ^ηί Οόηβΐαηΐίηί ίηίίοΐίο

ηονα ίηοιρίΐ ; ΡΓο .βσμ' βοπ1)βηάυπι ββΐ .βσμη'. 1δ άβδίβηαπ ρυΐο ίρβυηι θεΐρνιΐ

ββςυβηδ. 19 ίηδοπρΐίο ουηι ββςιιβηΐίϋυβ ηοη οοη^πιβηδ, ουίυδ Ιοοο βδββ άβηβΙ)αΐ

περΙ πράΕεαιν. 31 δ0Γ. άγαθός βΐ ΓοιΊ. πάσαν.

1 ϋβ Ιυίίαηΐ Ιιαοάίοβηδίδ βχοβΓρΐίβ οί. Οαΐαί., IV, ρ. 99 ββ.
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Γ. 222. μΓ. Από τοΰ τρίτου βιβλίου του Δωροθέου εις τό ις'

κεφάλαιον γράφεται ουτως.

"Ιδε εις την έναλλαγήν τοΰ χρόνου τους αστέρας τούς εχοντας φάσιν

έώαν κνιπεΰουσι γαρ τα εϊδη ώνπερ κυριεύουσιν. οί δέ αστέρες οί

5 ευρεθέντες έν τοΐς ταπεινώμασιν αυτών και κεκακωμένοι ποιοΰσιν

εύθην(ίαν) τών είδών ώνπερ κυριεύουσιν. ει δέ εύρεθώσι κεκακωμένοι

και δυνάμει και οίκειώσει, τουτέστιν είς τά άποκλίματα και είς τα

ταπεινώματα αυτών και υπαυγοι, τότε λέγε πλήρη τών είδών εύθηνίαν

ώνπερ κυριεύουσι· και δταν εύρεθώσι καλώς έχοντες και δυνάμει και

10 οίκειώσει, λέγε τό έναντίον κνιπεύειν εί δέ εύρεθώσι καλώς τη" δυνάμει,

κακώς δέ τή οίκειώσει, δηλοΐ κνιπείαν και μετά ταΰτα εύθηνίαν.

1 ΟΓ. ςυαβ άβ υβιι ραηφΗπιδίβ ίη οειρίΐα άίββδΐαβ άίχί ΡΙύΙοίοβηΒ, Ν. Γ., XI, 129.

8 πλήρης οοά.

Οοϋ. VI. 6



ΕΧΟΕΚΡΤΑ Ε ΟΟΌΙΟΕ 3 (Ρη11,. οκ. ιτβ).

ΡγοοΙϊ Λ·α&πιβηί8..

Ουαβ ββςιΐυηΐυΓ οαρίΐιιία βχίϋα ΓοΓΐαδδβ β ΡΓοοΙϊ ύποτυπώσει τών άστρονομικών

ύποθέσεαιν άβάυοΐα βυηΐ. νβκυί, 1>νζαηΐίηί, ςυί ρπυδ ΓΓαΒιηβηΐυηι βχοίρίυηΐ, βίηβ

άυ1)ίο αΙίυηάβ ί1υχβπιηΐ.

Γ. 11ν. Σχόλια Πρόκλου Ούρανοδρόμου.

Περί ανατολών και δύσεων άστρων ειπεΐν άστρολογικώς ώρμημένω

μοι δέον κεφαλαιωδεστέρως έκθεΐναι πάσας άστροθεσίας έν τω

ζωδιακω λοΕοκινήτψ κύκλω, δς άπό βορρά κεΐται προς μεσημβρίαν.

άστρων τοίνυν ύπάρχουσιν δώδεκα τμήματα, ά" και ζώδια καλοΰνται, 5

ων τα όνόματά είσι ταΰτα : Κριός «0», Ταΰρος φ, Δίδυμος φ, Καρ

κίνος Ο, Λέων <5? , Παρθένος ηρ, Ζυγός Σκορπίος % ΤοΕότης »->·,

Αίγόκερως ^,, Ύδροχόος ίχ.

Γ. 93. Σχήμα ουρανοΰ Πρόκλου Ούρανοδρόμου.

Τό μέν ουν άνωθεν τής γής ήμισφαίριον μοίρας ήλιακάς έχει ρπ'· ίο

Ιβτι δέ κοΰφον και αέρος πνοή περιέρχεται και ή τών πτηνών πτήσις

σκαίρει. πολλάκις και πυρός κατένεΕις γίνεται έκ τοΰ αίθέρος. τό δέ

κάτωθεν τής γής ήμισφαίριον μοίρας και αύτό ήλιακάς τάς όμοιας έχει

ήγουν ρπ'" έστιν ουν έμπλεων ύδατος και ύποκάτω τούτου άέρος

οϊκησις· και νεφελών γονιμότης τοΰ υδατος και άέρος. δθεν και τό 15

άεικίνητον τών υδάτων υπό τοΰ άέρος γίνεται. τό δέ κάτωθεν χάος δν

ήγουν κοΰφον ώς και τό άνωθεν.
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Όβ δβρίβπι δίβΙΙ&Γυ1η ΙιβΓΜδ

Γ. 31ν. Περί τών ιβ' Ζωδίων και των Ζ' πλανητών

και τών συνεργουσών αύτοΐς βοτανών.

Ό ζωδιακός κύκλος μεμορφωμένος έστίν είς μέρη και αρμούς.

ΈΕέρχεται άπό τοΰ κόσμου ό Κριός, κεφαλή έστιν του κόσμου, ό

5 Ταΰρος τράχηλος, οί Δίδυμοι ώμοι, ό Καρκίνος θώραΕ, ό Λέων

μετάφρενα καρδία και πλευραί, ή Παρθένος κοιλία, ό Ζυγός γλουτοί, ό

Σκορπιος μόρια, ό ΤοΕότης μηροί, ό Αίγόκερως γόνατα, ό Ύδροχόος

κνήμαι, οί Ίχθύες πόδες.

Οί δέ Ζ' πλανήτες ούτως και αύτοί εν ηλικία παραλαμβάνονται. ό μεν

10 ούν Κρόνος κεφαλή και τράχηλος, ό δέ Ζευς ώμοι και θώραΕ, ό δέ

Άρης μετάφρενα και νεφροί, ό δέ "Ηλιος καρδία και πνεύμων και

ήπαρ, ή δέ Αφροδίτη μόρια, ό δέ Έρμης μηρους και γόνατα, ή δέ

Σελήνη κύστις και κοιλία.

Είσί δέ και αί τούτων βοτάναι αύται, αΐ συνεργοΰσι

15 κατά την ίδίαν αύτών φύσιν.

Ηλίου βοτάνη πολύγονον έλαβε τήν προσηγορίαν έκ τοΰ τόν'Ήλιον

πάσιν άρχηγέτην και σπορέα γεγενήσθαι- αυτήν τινες χαμαιλέοντα

προσηγόρευσαν έκ τοΰ κατ' ούρανόν και γήν τα μήλα λελογχέναι-

πινόμενος γαρ ό χυλός αυτής έτοιμοτέρους πρός γόνον και αφροδίσια

20 παρίστησι. περιαφθεΐσα ή ρίζα πάσιν όφθαλμίας παραλλάσσει - ίάται δέ

φρενητικους ληθαργικούς άμβλυωποΰντας θαυμαστώς περιαπτομένη

και τούς έν καταρχαΐς τών ύποχύσεων.

Η βοτάνη τής Αφροδίτης εστίν ή περιστερεών ταύτης ή ξ)ίΖα

περιαφθεΐσα τα περί τον τράχηλον ίάται πάθη, χοιράδας, παρωτίδας,

25 βουβώνας. ό δέ χυλός αυτής ϊστησιν αιμορροΐδας μετά μέλιτος και

νίτρου προσκλυζομένη. πινόμενος ό χυλός μετά μέλιτος λεπτύνει τα

έντός ύγρά. ή βοτάνη άρμόδιος γίνεται και πρός αφροδίσια, ό χυλός

παρέχεται τοις συνουσιάζουσιν. έν οίκία γάρ ή ρίΐα περικειμένη

άπελαύνει πάντα φαΰλον δαίμονα.

30 Η βοτάνη του Έρμοΰ ήν τό πενταδάκτυλον, οί δέ πεντάφυλλον.

1 08.ρίΐί9 Ηυίυδ βχ Αηΐίοοηί ΐηβδαυπβ ύβδυπιρΐί Γοπηαηι (αΒ ίρδ0?) άβοιιΓΙα-

ΐαπι βά. ΡίΐΓα, Αηαί. βαοτ. βί οία«ί., V, 282 β οοά. Μθδφιβηβί 415. 3-13 αΙίυηάβ

ίηίαΐ» βδβ0 ραΐβΐ. 4 Κυίΐηβ "Αρχεται του κ. δ. Κ. <δς>? 14 βοτάναι 1)ίβ ίη οοά.

16 ϊλεβε οοά. 17 γενήσθαι οοά. 18 εν οοά. τά μέρη Μοβο;. λελοχέναι οοά.

20 ΜβΙίυβ άπαλλάσσει Νβαρ. 23 περιστερεώνα οοά. 26 άβ1)βοαΐ προσκλυζόμενος.

28 Ηβοΐίυδ παρακειμενη Νβαρ.

1 ΡδΓΐβιιι ροβΐβποΓβηι Ιιυίυδ βχοβΓρΙί βχ εοάίοβ Νβαροίίΐαηο 19 βάίάβπιηΐ Βαδδί

βΐ ΜαΓΐίηί ίη ΟαΐαΙ., IV, ρ. 134 δ. Ουπι βχ νίηάο1)οηβηδί ΐβχΐυηι ίηΐβΓάυπι οοιτί^βΓβ

Ιίοβαΐ, ΐοΐυπι ίϊπβΐυίυηι ηίο ΓβρβΐβΓβ νίδυπι βδΐ.
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ίάται τά έναρθρα γινόμενα πλήγματα και τά πυρώδη, σπλήνας κατα-

πλασσομένη, κοιλίας στροφους- παύει τάς τών οδόντων πόνους

διακλυζομένη. ή όίζα περιαφθεΐσα τω στόματι ευλογους ποιεΐ και

όητορικούς έν τοΐς λόγοις. όνίνησι και τους λιθιώντας και δυσου-

ριώντας. 5

Η βοτάνη του "Αρεως λέγεται άρνόγλωσσον. ίάται τά έν αίδοίοις

πάθη και όυπαρά έλκη ίάται- εύθετεΐ και δυσεντερικοΐς και αιμορροΐδας

και τά πυρώδη και φθαρτικά.

Η δέ τοΰ Διός βοτάνη ήν άλχαράνιος. ταύτης ή ρΊζα ίάται βουβώνας

ποδαλγικούς ήπατικούς μετά κρόκου και μέλιτος πινομένη · περιαπτο- ίο

μένη και τοΐς συνουσιάζουσιν άρμόζει- περιαπτομένη ταΐς γυναιϋν

έπιχαρεΐς ποιεΐ προς άφροδισίαν.

Η δέ του Κρόνου βοτάνη έστίν άσφόδελος <ή> ήρακλεία. ταύτης ό

χυλός μετά στύρακος πόνους ίάται γονάτων και ποδών · τής όίζης ό

χυλός έψηθείς ωφελεΐ πόνους νεφρών και φόβους ίάται δαιμονιζο- Τ5

μένων περιαπτομένη και τοΐς όδοντιοΰσι παιδίοις εύθετεΐ.

Ή δέ τής Οελήνης βοτάνη κυνόσβατος. καθαίρει δέ ό χυλός τά του

θώρακος δριμέα και στομάχων και πλευρών. ευθετος δέ και προς

όΕυδερκίαν και άμβλυωπίας ίάται καί εύθετεΐ στόμαχον κεκακωμένον.

έτι αρμόζει στροφους και έδρας πυρακτωμένους ίάται. 20

7 αίμοραίδας οοά. 9 σαχαρώνη Μοβς. Αίταηη ? 15 ίψηθέν οοά. 17 σκηνόσβα-

τος οοά., οοΓΓ. β Μοδς.

Ιηο&ηίαιηβηία.

Γ. 106ν. Οολομωνιακή πρώτη έρμηνεία είς έντολήν μεγάλων

άνθρώπων.

Γράφον είς χάρτην έλαφικόν ή είς φύλλον κυτρέας μετά κόκκου και

ζαφοράς και ρόδου στάγματος- και δταν τό γράψεις, κάπνισον αύτό

Εύλω και δήσον αύτό είς τήν δεΕιάν αύτοΰ χεΐραν. οΰτως είσίν ρβηΙα- 5

^Γαηιπια βι δίηιίϋα αυαβάαπι.

Όμοίως γράφε είς χάρτην άγέννητον βεβρεγμένον και δέσον είς

δεΕιάν σου χέρα· Μωυσής και Ααρών ήλθεν είς πραιτόριον μετά έμοΰ

τοΰ δεΐνος. ό άγιος Δανιήλ ό τά στόματα λεόντων χαλινώσας δήσον

και βούλλωσον τά στόματα τών κακών άνθρώπων του αντιδίκου του ίο

δεΐνος, τον έπανιστάμενον κατ' έμοΰ τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ τοΰ δεινος,

και ως πέπτουντει πολλά ύποκάτω τοΰ άετοΰ και τά ζώα άπό τών

φόβων τών λεόντων, οΰτως ποίησον καί τους άντιδίκους του δεΐνος.

1 ενστολήν οοά. 3 κόσκου οοά. 4 στάματος οοά. 5 Ευλλώ βΐ 3Ιίςυϊά δυρΓα

δ0Γ. 7 βεβρην' οοά. 8 χέρας οοά. εμού] μιεν υΐ νίά. οοά. 9 δίδον οοΓΓ. ίη δίσον

οοά. 11 τον δουλ' οοά. 12 ΓοΓΐαδδβ ΓοΓΓηα νυ1^απδ ρΓο πίπτουσι, Ιιοάίβ

πέφτουνε. 13 όδύνος οοά.
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8&ρϊβηίία δαίοιηοηίδ.

ΤΓαθΐαΐυδ υοβπ·ίπιυδ, ουίυβ βρβοίπιβη βάίπιυβ, ΐοΐυ? δαίοηιοηί ΐπουί νΜβΐυΓ,

υΐ ηιπΙία οΙίπι βΐ ηυηο (οΓ. ϋίβΐβποΗ, Ραρι/ηι$ πια^ώα, 755; Μη$. ΛΛβη., ΙιV, 249 ;

ραρ. Vίηάοοοη. αρυά Υνβδδβ1γ, ΩβηΙαβΙιτ. ά. ΙΓι'β». ΑΙιαά., ΧΙιII, ρ. 66, ν. 29, ίηοαη-

ΐαηιβηΐυπι η. 56 Ηβίπιϋ (;υπι βίυβ ηοΐα [αάάο ϋιτιυΙβΐυηι ρΓορβ δηινΓη3πι ίηνβη-

ΐυπι : Βχιίί. οογτ.Ηβίί., 1893, ρ. 638], ερμηνεία Ο>λομώντος ίη οοά. Ταηπη. 5,

Γ. 75', * ββΒηο άί δαΙοηιοηβ „ ηοβΐΓαβ αβΐαΐίβ Iΐα1ίδ ηοΐυπι; οί. ΙιίβϋΓβοηΐ, ΟβΓνα-

8ΪΗ3, 77, βΐο.). ΝαΓγι ίη Γ. 124 αίοίΐυΓ : παραγενόμενος δ Οολομών ό προφήτης

ταΟτα έλεγεν; ραυ1ο ροβΐ : έλεγεν δέ δ Οολομών τρία πράγματά είσι τά καλά,

φρόνησις πνδρία και τιμή τής φορεσιας βΐ ίη βίδ αυαβ βάίηιυδ δαβρίυδ οοπιπιβπιο-

ΓαΐυΓ. 8υ1)ββδβ νίάβΐυΓ ορβΓαΐίο πια£·ίθα 1ίΐΐβΓίδ υΐβηδ, ΐοί οριοά βΐ βχ ΙίΐΐβΓίηιπι

βίη^υΙαΓυπι ήβυ βΐ ε-χ ςηίουκοίαπι νβΛΐδ οοΒηοδοίΐυΓ, νβ1υΐ Γ. 128 : οϋτως καΙ ή

σοφία τών γραμμάτων τής φιλοσοφικής και γραμμάτησις και έΕίστασις,

ί. 125" : κατ' δμετρον σοφίαν καί εϊδησιν τών γραμμάτων φιλοσοφικήν καΙ

λεκανομαντίαν, ί. 133" : έρεύνιζε δέ τήν σοφίαν τών γραμμάτων και κατά τάς

<σ>κάφας τών μέτρων. δβά ηβ ςυίβ ιιηιςιιεΐπι ρΓαβΐβΓ ίρβυιχι Ιιαηο δαρίβηΐίαηι

ρβΓδρβοΐαπι ηηώβΓβΐ, οανίΐ πια^υβ β^Γβ^ίυδ, δπαηι βίϋί άίαΙβοΐπηι δυαςυβ Έφέσια

γράμματα οοηίΙη^βηβ. Ναηι βΐβί ίηΐβιχΙυτη ίηβοίΐία ΐαηΐυηι ρβοοανίΐ, άυηι βΓαβοβ

δοπΙιβΓβ υΐ βαβου1ο ΐβιΊίο ςυαΓ[ονβ ρ. ΟΙιΓ. η. δοπϋβ1)αηΐ {ηιβΐΓα οοηαΐυΓ, Ηαυά ΓαΓο

ίιτηρυάβηΐβΓ άβ δυο νοοαΜα Πηχίΐ. Αΐςυβ βΐίϋπι Ερηβδίαβ ΙίΐΐβΓαβ ςυαβ ρΓοίβιΊ

ΡΓοΓβυδ άίνβΓβαβ βυηΐ Ά.Ϊ) βίβ ςυαβ αα.ηί1>βπ βθ1βηΐ βΐ δίηβ άυΜο εΛ ίρδο βχοο^ίίαΐϋβ.

Ηίδάβ 0Λυβ1δ ίηιιΐΠβ άιιχί ΐοΐαπι Γατπΐβίηβηι ρυΜίοαΓβ, ουηι ηβςυβ (Ιβ βυρβΓδϋΐίοηβ

τβΓβ ρορυ1απ ηβαυβ άβ νβΐυβίίβ ιϊΐα£ίαβ πΐίουβ ηιυίΐυηι ίηάβ άίβ0<ιηιυβ, βρβοίπιίηα

ςυαβάαπι βίβ ρΓοροηβΓβ οοηΙβηΐυβ, ςυί ΙιαΓυπι Γβπιηι ουποβί βπηΐ.

Γ. 178. Τών Σολομωνιακών εϊδησις · δτι και τών θεμελίων ή

γραμμάτησις πάντων · ένοίκησις έχων αύτώ · αλλά μή θηνίσασθαι και

τά τών δρόμον χάσεις, άλλα νίκησον αύτω, ϊνα πάντων έχοντες - σωσώ

νομώντος- όμισ- μιμησώντες ίρίστωται: και τά τών άμμων έρευνήσει-

5 ό δέ έχων τά γράμματα αύτά και πληρώσας τάς δώδεκα στάσεις

ένίκησεν απαντας · έΕεύρη πάντων δσας πυρί όμόδης βάλλει· έρευνή

τόν ψήφον και μέτρον · άρΕεσις τών πωλίων πετομένων και τής γης

σαλευόμενα ... τήν τετάρτην ελεγεν, τέταρτος τών τετάρτων στάσαις (?).

Αρχή πέμπτη · πέπτος συνιμικώς· σωνιδώρων ό σώστης· έΕίστα-

10 τος· τών άπονου· τών μαρμάρων καταθήνης· η χ' χ' πλόως χ' τών

άποδήμονος· γράμματα Γ α' α'· τών άπάρφα' άραφώς · γράμματα δέκα-

1 νοίιαίΐ και θεμέλιον ή ; ίη ΐαηΐα οοΓΓυρΐίοηβ ηίηί1 ΓβΓβ ηιυΙανί, ουηι ηοηηυ11α

(}υίνίβ βσιβηάαΐυΓυβ βΐΙ ίη ρβΗβ^βηάο, ηβηιο αυΐβπι ίυΐυΓυβ δίΐ (Iυί ηιυ1ΐα ίηΐβΙΙθ^αΐ.

9 ηονί ίηοιιηΐατηβηΐί ίηίϋυπι βαβρίυβ ηοο ηιοάο άβδί^ηαΐυΓ. 11 ΕρΙιβδίεΐΓυπι Ιίΐΐβ-

ΓαΓυπι ηυηιβΓυβ α(υίΐυΓ, ηΐ 1ί1>Γαηί ίη ΐΓαηβοποβηυΙο αϊ) οηιίΐΐβηύο αυΐ αάάβηάο

0ανβαηΐ, οί. γράμματα ν' ίη ραρ. Ρ<ιΓίδ. 2698.
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όΕεία δύναμιν και βαρείαν κ' κ' κ'· 'σημάδην κ' σύρμα· γράμματα λ'·

ρ' ή ρ'· σύρμα- ώς ί' και δέ- γράμματα η', στοιχει υπάρχοντα τα των

γυναικών στοιχήματα. εϊ τίς τινας άγαπα γυνή, γράφει ουτως-

α' α' φ' φ'- φ' φ' ού φιΚεΐς με, μ' μ' ού μηνεΐς με, άλλα τούτω· τ' τ' ού

θέλεις είμί, εί θέλεις είμί, μάθην την δύναμιν αύτοΰ· τρέμης και ού 5

τρέμης. τρομάσσεσαι και ού κάθεσαι- άλλα ταράσσεσαι ύπ' αύτών

και κλαίεις και ούκ άκοΰωσαι- φ' γελάς με, φ' ού χρίζω έσέν άλλα

κλαίεις και ούκ άκούωσαι- κλαιόνοσσος στωόμενος καθεζόμενος

στεκόμενος ταραχιζόμενος δνος ίππος συνόντως άβασγός συνηρίσμος

πρωή τις των όροιγισμός· δγδιστος όρόμισμος κλειστικώς άθλήμις ίο

φλογιτικώς συνάρμωμος έκπισμός· πέμπτος των άποπλήστεις πέντε

στάσαις.

Αρχή έκτη. συνηρισμόσστω· συνηριγμόσστω- φλογιστικόσστω ·

των άχοριγμώ- όχνίστης- πνοϊστικώς- ταραχισμόμενος- όγνυσ ' σύνι-

σμος· φράγγελος· φραιλλισμός· όΕυστικώς τορισμόντις· δράμοστος- 15

πλοΐσμος- άνάβαλμος- προύπουργός- συνομοργογορόντις · πυλω-

ροίστος· πλοϊσμίς- άντιμήνος· συνόδοσμος- όχλησμός· τούροσμος-

όσβος- κύνοπος- όρισμικύτης· όδρινύς· όδροκότης· γονισμός· άνί-

δυσμος- όνιμυσμικώς- κλυσμός- όνείδως· των άποβορυσμήντης και

Γολγοθά- θρόμοσμος- όγυρίσης- τοροσόβουνον οπλισμός- άπλείστοις- 20

των προζομώ- έργαμονιθησεΐς- των καμάρων και των τροχών ούρά-

μος- ούρανόν έκατέστησεν, φέγγος και Σελήνην, άστρα και νεφέλην,

νέφη και ανέμους και άστραπήν και βροντήν και βροχήν έπαρέστησαν

δντις σοφίαν τών γραμμάτων ποταμούς έκίνησαν και ποταμούς

θολούς, θολούς και βουρκομένους- ώς και οί λίθοι τρέχουν και οί 25

γορδάτοι γογγύϊουν, γογγυσμούς φωνάΐουν ώ Σολομέ Σολομέ

έρρύσω έρρύσω ημάς - ούκ ήλέησεν αυτούς άλλα και πολλά θαυμάσια

έποίησεν αύτοΰ. Τά τών καμάρων και θολών πολλά θαύματα φοβερά -

στήματα και ψήφους Έλληνικούς και 'Ρωμαϊκούς και προφητικούς

έποίησεν ό Σολομών κατά τον άρχάγγελον τόν τόπον; έστη σημεΐα και 30

σημάδια άπελασίαις και στοιχήματα - σημάδια και πραγμάτων και κατά

τόπον Φιλίππου έκ δεΕιών και άριστερών. ΔεΕιών στοιχήματα, αριθμόν

ούκ έχουν εί δέ αριστερά, πράγματα πολλά και θησαυροί· θησαυροί,

ώ σμαράγδων θησαυροί- και δστις έστίν δόκιμος και τά τών γραμμά

των άφοβος και πολέμαρχος πολεμίζειν τούς θησαυρούς- και ώς θέλει 35

γίνεται- εί μή πιάσεις σημάδια και κάστρα διερρωγότα, ούκ άπεΕουσιά-

ζεις αυτούς, τους θησαυρούς- άλλά γύρευε κάστρα χαλασμένα, μάρ

μαρα καί κιόνια γραμμένα- μόναΕος δδευε και άσκόπως. Μή δλως

συγκαθίζεις τινά άλλά συντυχένης αύτούς, χάννης τόν ψήφον της

δικαιοσύνης- κρούει ό νους σου είς λογισμόν τών ανθρώπων και 40

4 νοίυίΐηβ βινεΐς? 5 εϊμί ριΌ έμέ υΐ νίϋ. 7 νοίυίΐ οϋ χρήΣαι σε. 21 ΓοΓΐ Γυίΐ εκ

τών κ. κ. τ. τρ. ούρανόν έκ. 24 ΓοΓΐ. εν τή σοφία. 31 σημάδια άπελασίας α. 8α1ο-

γοοιιβ ίηνβηΐα οΗαΓαοΐβΓβδ 0δββ νϋβηΐυΓ Άά αδρβ11βηάθβ άαβΐΏοηβδ ί(Ιοηβί.
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χάννης αύτόν μοναχός σου καθέζου, ίνα άπεΕουσιάσεις άπαντα. Και

σοφίαν έχε πάσαν, τήν γραμμάτησίν σου ψηφολόγει και μέτρα και

αριθμόν έχε και μελέτησιν μοναχός σου άνάγνωθι- έχε τον νοΰν σου

είς τήν ίδικήν σου γραμμάτησιν, 'ίνα δόκιμος γένησακ άλλ' άγωνίζου

5 αύτά· μέτρον μέτρον μέτρον και έΕειμέτριζε αύτά· σοφικώς αγωνίσου

και μή αμελής αύτών.

°Αρμυς· Εύρισκος· όνευτής· όπολίφθηκος· φορυγμός· σύνισμος·

όχνοίστις· άθνηστικώς· πλέρωμα- τά τών £Ε έστηκώς · νιχισμόλλος,

και άπονύχισμα ένιχίσωμεν ΙΈ τάς τών σών έχωμεν αλμη είσύ"

10 Εοροιστικώς· συνοδρόκος· άπάρτεως· σύνμιλγγος- όΕυστικώς συνέλα-

βον έάν μή συνεγκάλεις με, άγκαλιστικώς φιλεΐς με- πλεΐσμα- κλειστι-

κώς· σουρούφισμα- σουρουφιστικώ· άνθεον πιστικώνυμον τί είτον

άπορηγμένον τί είτον σημέρικον άνιθέσμω- άνιγόρηντο; τίς τούτων

προσεκάκησεν · τίς τούτων προσεβάλλοντο· συνεμερικώς· συνάλ-

15 μωσιν έφόρηντο συνήθεις · άγαλλιάσθε ή προ έντήσις· άνικμον όντως.

Γ. 134ν. Αρχικώς καταφησόμενος τατερεύνησης καταθήσεως άρτεως·

τιμύς- άρτικυνός· πλείσταντος· ένθυμώτατος- και άΕιριγόμενα της

καταμήνος έπτ..οσμήνος καταφοίτ(α). τών Ζ' αδελφών στίχ(οι) έκατε-

ρυχθήσαντες εις Φιλίππους ένταύθις· άριστερόν μέρος της εκκλησίας

20 μέσον εις βάλτος και εις ΰδωρ είστήκει κίων και έρμηνεύει. είς δεΕιόν

μέρος αύτ(ου) είσι δύο κιβούρια, πλησίον δέ του κιονίου είσίν

Ζ' αδελφοί, έΕ αριστερών δέ έστιν ή αδελφή αύτών και άνω αύτής

έστι τό πράγμα τών Ζ' αδελφών. και προς τό άριστερόν μέρος είσί

στίχοι τών Ζ' άδελφών. τέτταρες στίχοι είσι διά του υδατος, δπερ

25 έφερον οί 'εΕ άδελφοί διά ρο' νυχθήμερα· και ό έτερος άδελφός έκτισε

τό λουτρόν διά νυχθήμερα τρία· έχει κιόνια γύρωθεν τοΰ λουτροΰ ρο'

και πησούς ρλ' καί ήφερον διά μιας νυκτός δεΕαμένας κε' μαρμαρίνας

και έθηκαν αύτάς εις τό λουτρόν. οί δέ έΕ άδελφοί έγειρον καμάρας

τρισχιλίας έΕήκοντα, ϊνα φέρουν τό ύδωρ. πλήρωμα δέ τών ρο' νυχθη-

30 κέρων έβαλον τό ύδωρ είς τό λουτρόν, είθ' ούτως έτελεύτησαν και

έβαλον τήν άδελφήν αύτών είς κιβούριον και άνωθεν έβαλον έπτά

χαλκουτΣίκια. όψιλώς περιπατεΐ και άκριβώς γυρεύει και ψηλαφεΐ,

πάντως και διά πάντων ευρίσκει πράγματα και στίχους πολλούς.

3 άνάγνωθε οοά. 4 έδικήν οοά". 0 αύτώ οοά. 9 υη^υίυπι Γβββοΐοηιπι ({υαηΐυβ

ίη πια^ίβ. υβπβ, δ8ΐίβ οοηβΐδΐ. Οί. Κίβββ αρ. Ραυ1γ-\νίββ., I, 85; Ηβδίοά. ορ., 742;

Ρϋη. 28, 86; Ι,αρίά. ρ·., 41, 1; Κπβ^ί, ΑϋΙι. [. ΒοΗίΒΗζΐτ$Μίβτ, 63; IΛώτκΜ ζητ

ΤοίΗιΙίνηάβ, 319, 367. Γυίΐηβ όνυχίσυυμεν? 11 άγγαλιστικώς οοά. 19 ηβπιρβ

είς άρίστ. 20 είς] εκ οοά. 22 άριστερόν οοά. 27 πίσους νοίβ1)αΐ ορίηοΓ.

33 πάντων και διά πάντως οοά.
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ΙηΟϋΡίΒ.ιηβηΐΒ, νατία *.

Ιη οοά. 12 = πιβά. ^Γ. 27 (οΓ. ρ. 56) Γ. 122ν Ιιοο βχΙαΙ ίηοαηΙαπιβη-

ΐυπι : Προς τό στήσαι αίμα είπέ οΰτως· έκ της άβροχίας τοϋ άγίου

Ηλία έτη τρία· ουρανός ούκ εβρεΕεν έτη τρία και μήνας έΕ· ό ουρανός

από χαλκοΰ και ή γή έσιδηρώθη. άλλα άπόστειλον τόν άγγελόν σου τον

'Ραφαήλ και δήσον και βοΰλωσον τάς φλέβας τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ 5

τοΰ δεΐνος είς τό όνομα τοΰ πατρός και τοΰ υίοΰ και τοΰ άγίου

πνεύματος νΰν και άει και είς τους αίώνας.

Γ. 182. Είς όίγον.

<Γ>ράψον είς μήλον ή είς κυδώνιον ή είς πρόσωπον ψαιμίου και

δίδου έσθίειν, δταν μέλλη ταράσσεσθαι. Χριστός έγεννήθη, Χριστός 10

έβαπτίσθη, Χριστός έσταυρώθη, Χριστός ετάφη, Χριστός άνεβίω τριή

μερος διώκων τους δαίμονας · διό φεΰτε και σύ, ριγοπύρετον τριταΐε

τεταρταΐε και έφημερινέ, άπό τοΰ δούλου του Θεοΰ τοΰ δεΐνος· είς τό

όνομα τοΰ πατρός και τοΰ υίοΰ και τοΰ αγίου πνεύματος. αμήν.

δυυίυη^ο δίηιίΙία β οοά. πιβάίο. ^Γαβο. 52, υΜ ΐαϋα βχΐαπΙ ίικίβ α 15

ΓοΙ. 87ν. — Γ. 91ν. Προς τό στήσαι αιμα. Κύριε ό θεός Αβραάμ και

Ίσαάκ και Ίακώβ ό στήσας τον "Ηλων κατά Γαβαώ και την Οελήνην

κατά Φάραγγα, στήσον την φλέβα του αίματος.

Γ. 92. Προς τό στήσαι αιμα ρινός. Γράφε είς τόν ώμοπλάτην

τοΰ άνθρώπου· Οτήτω ό "Ηλιος κατά Γαβαώ και ή Οελήνη κατά 20

Φάραγγα.

4 δγγελός οοά. 9 ττρόσπ οοά. 11 άνεβίω ίηοβΓΐιιπι.

1 Αάάο βίηπίβηι ίΌπτιυ1απι β οοά\ ρΜ. #ι\ 220, ίη ςιιο αβΐΓοΙο^ιοα ηοη οοουΓηιηΐ;

ηαπι (Ιυδβ ίη ί. 187 βχΐαΐ ίηβοΓ. (νβ1 δυ1)β0Γ.) (Ιτεφάνου ίατροΟ Άθηναίου φιλοσό

φου, αά αδΐΓθ1θβυιη οβΓΐβ ηοη ρβΓΐίηβΐ.
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ϋΟΓΟίηβί νθΓ8αβ 8.1) Ηβρ1ι3.68ϋθΙ1Θ 8βΓναίϊ1.

ΌοιΌΐηβί ροβΐαβ οΙίηι ίη ηοο ΙίΐΐβΓαππη ββηβΓβ ηο!>ίΙίβδίππ νβΓβπδ ίηίΐα βάίηνυβ

ραβηβ οιτιηβδ ςυί αβΐαΐβιτι ΐυΙβπιηΐ; ηαηι ρΓαβΐβΓ β0β ςυοβ ΗβρΙιαββΐίοη ΐΓαηδΟπρ-

δίΐ (ςυί πιυ1ΐο ρΙυΓβδ ίη δθ1πΐαπι οΓαΐίοηβπι ΐΓαηδίΌπηανίΐ), ήί ΐαηΐυπι πιίηί ηοΐί

βυηΐ.

I. ΚήβΐοΓ. ο. 2 (ΟαΙαΙ, I, 146), Ιυϋαηυδ Ι,αοάίο. (ΟαΙαΙ, IV, ρ. 105),

ΙυΙίαηυβ ΗΗΙίοαΓη. (βά. ϋββηβΓ, ΒΗβίη. Μηβ., Ν. Ρ. \Ν, 332) :

Σχήμασι τριπλεύροις κακοεργέες αμβλύνονται 1

αστήρ δ' ούκέτι φαΰλος, έπήν αγαθόν τόπον εϋρη-

ουδέ τόπος δέ κακός, χρηστόν όπότ' άσπάζοιτο.

II. Τζβίζ. ίη Ηοιγι., ρ. 827 Β. (οίΐαίυβ α ΚοορβιΌ Ιιβοϋοηββ ΑύηίρΗα-

τα(/ίαηαβ, 1844, ρ. 45, ςμιί (Ιβ ϋοΓοΐΙιβο ρΙυπυυδ άίβρυΐαΐ) :

πολλά δέ ναυμαχίησιν ενι σκάφη έΕαπολεΐται.

III. Αηοη. ίη ΡΐοΙβιη. ΙβίνΆίι., ρ. 140 (ΚοβρβΓ, 1. ο.) : έπικάμπτια δέ

λέγει τά τετράγωνα τών έκλειπτικών συνδέσμων ουτω και παρά

Δωροθέψ έ'χεις είρημένον έπικάμπτια λυγρά.

IV. Οαρυΐ ίη Οαίαί., II, 195, Δωροθέου περί έπεμβάσεων νβδϋ^ία

(ϋοϋοηίδ βρίοαβ δβΓνανίΐ οοιηρΙυΓα α ηοΙ>ίδ ο1ίδΐίηοΐα, φιοπιηι ^ι·ανίδ-

δίηια βυηΐ ηαβο :

201, 12 λέχος άντήλλαΕε και ήττονι φωτί συνήψεν.

202, 3 έκ δ' άλόχων πηών τε φιλοφροσύνην κατά δώμα.

202, 16 νωχελίην θυμοΰ και άεργείην δμ' όπάζει.

202, 21 Ζήνα τριγωνιΐων Φαίνων μΐίλα γ' έσθλός υπάρχει.

202, 23 Πυρόεντι τρίγωνος έών Φαίνων μέγ' άριστος.

V. VβΓδυδ ηονβπι ά ΡαΙοηο δβΓναίί, ΟαΙαί., I, ρ. 108, οΓ. δυρΓα, ρ. 67.

4 έπεΙ ... εθροι οοάά. 5 δτε άσπάΣεται Ι·.

1 Ηβρηαβδϋοη ηοΜδ ΐΓαάίΐυΓ οο(Ιίοί1)ηβ Α (Ραπδ. 2841) ίη ΙίΒη ΐβΓΐϋ θαρίΐβ

ςυίηΐο ύββοίβηΐβ, άβ ςυο ςιιαβ ΓβίβΓο Εη^βΙ1)Γβοηΐίο άβ&βο, βΐ Ρ (Ραπβ. §τ. 2417),

ουπι ςυο νβΓδυδ ϋοΓοΐηβαηοβ ίρδβ οοηΐυ1ί ; αρο^Γαρηί ΐαηΐυηι νίοββ ββιίΐ Μαΐπ
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ϋβ Γιηϋυδ.

ΗβρΙιαβδΐ., 1, 1, ρ. 47, 26, διεΐλον δέ τά δρια [δο. του Κριοΰ] οί παλαιοι

Αίγύπτιοι και Δωρόθεος [δέ αάά. Ρ] έμμέτρως ουτως-

έΊ: δ' όρίων έπέχει μοίρας Φαέθων ένί τούτψ

τάς πρώτας· μετέπειτα δ' ΐσας λάχεν ή Κυθέρεια·

όκτώ δέ Στίλβων τρίτατος, Πυρόεις δέ τε πέντε-

4 τάς δ' ύπολειπομένας έλαχεν Φαίνων ϊσα θούρψ.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 1, ρ. 49, π, άβ ΤαπΓο : τά δέ δρια ουτως-

5 χ όκτώ δ' έλαχε πρώτας όρίων μοίρας Κυθέρεια

έν τούτω - Στίλβων δέ μετ' αύτήν έλλαχε μοίρας

δις τρεΐς - και Φαέθων έλαχ' όκτώ, πέντε δέ Φαίνων ·

τάς δ' ύπολειπομένας έλαχεν Πυρόεις μετά τούσδε.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 1,ρ.51, 2, άβ ββπιίηίδ : τά δέ δρια ουτως-

Στίλβων δ' έν τούτω προτέρας £Ε έλλαχε μοίρας,

τάς δ' ϊσας Φαέθων τριτάτη Παφίη λάχε πέντε,

11 έπτά δέ θουρος "Αρης, £Ε δ' αυ Φαίνων μετέπειτα.

ΗβρΗαβδΐ., 1, 1, ρ. 52, 18, άβ ΟαποΓο : τά δέ δρια ουτως-

12 έπτά δέ τάς προτέρας όρίων μοίρας λάχε Θοΰρος

έν τούτω- μετέπειτα δέ <θ'> 'έΕ λάχεν ή Κυθέρεια-

τάς δ' ϊσας Έρμης, φαέθων Ζεύς έπτά μετ' αύτόν

15 δις δέ δύω πυμάτας έλαχεν Κρόνος άγκυλομήτης.

ΗβρΙιαβδΐ., 1, 1, ρ. 54, ο, άβ Ιιβοηβ : τά δέ δρια ουτως-

16 δ' έπέχει Φαέθων προτέρας μοίρας ένί τούτω ·

πέντε δ' έχει Παφίη, Φαίνων δ' έχει έπτά μετ' αυτήν

Ό. δ' έχει Έρμείας, πυμάτας δ' 'έΕ έλλαχεν "Αρης.

ΗβρΙιαβδΐ., 1, 1, ρ. 55, 25, άβ VίΓ^ίηβ : ή δέ των όρίων τάΕις ουτως.

19 έπτά δέ τάς προτέρας έλαχε Στίλβων έπι τοΰδε

μοίρας, και δέκα Κύπρις έχει - Φαέθων δέ μετ' αυτήν

τέσσαρας, έπτά δ"Άρης, πυμάτας δύο δ' έλλαχε Φαίνων.

1 έπεΐχε Α Ρ, οογΓ. 8α1πιαδ. τούτων Ρ. 2 κάπειτα Ρ. 3 τρίτατον Ρ. 4 είς

άθοΰρω Ρ. 5 όκτώ έχει Ι/ικΗνίοΗ. 6 δέ στίλβων Ρ. έλαχε Α Ρ, οοΓΓ. Μαΐπΐ.

8 ύπολειμένας ΑΡ. 9 έΕ οπι. Α υΐ νίά. 10 τριτά τή Ρ, τρίτας Α. 14 έρμίας Ρ,

έρμείας Α, ροδδίβ τή δ' ίσα Ερμείας. 16 προτέρας όίβ Ρ. έν Ρ. 17 δ' ροβΐ Φαί

νων οπι. Α. 18 έλαχεν Ρ. 20 μετ' Ι.υά\νίοη] κατ' Α Ρ.

ΐβπδ1δ οοΐο^ίηΐα ΓβΓβ νβΓβιιβ βχΙιίϋβηβ α1> Ηοπιίηβ αΙίςυο άΌοΐο βχ Ηβρηαβδΐίοηίβ

οοάίοβ Α υΐ νίάβΐυΓ βχοβΓρΐοβ; άβ ςυο οΓ. Εη^βΙοΓβοΗΐ ρ. 14. Iη νίΐϋβ οοα.ίουιη

βχβ0Γί1)βηάίβ ηιοάίουδ Γυί ; γαιγαώτι ίβίΐυΓ ρΓο γεγαώτι βΐ λύσιεν ρΓο λύσειεν βΐ

βίπΐίΙία ΓαΓο ΐαηΐυηι ϋΐΐυ1ί.
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Ηβρ&αβδΐ., 1, 1, ρ. 57, π, άβ ΙιίοΓα : τά δέ δρια οΰτως·

22 έΐ ί>' όρίων μοίρας έλαχεν Φαίνων ένί τούτω ·

οκτώ δέ Στίλβων, άστήρ μέγας Έρμάωνος·

έπτά δέ Ζεύς φαέθων, Παφίη δ' ϊσας λάχεν έπτά·

25 τάς δ' ύπολειπομένας δισσάς λάχεν "Αρεος άστήρ.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 1, ρ. 59, 7, άβ δοοΓρίο : τά δε δρια ουτως·

26 έπτά δε τοι μοίρας όρίων Πυρόεις λάχε τούτου,

τεσσαρας αύ Παφίη, οκτώ Στίλβων μετέπειτα,

πέντε Ζεύς φαέθων, πυμάτας δ' Ιί έλλαχε Φαίνων.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 1, ρ. 61, ίο, άβ δα^ίΐίαπο : τά δέ δρια ουτως ·

29 δώδεκα δέ προτέρας Φαέθων μοίρας λάχε τούτου ·

πέντε δέ τοι Παφίη , τρίτατος Στίλβων μετά τούσδε

τέσσαρας Έρμείας έλαχεν, Φαίνων δέ τε πέντε·

τάς δέ ύπολειπομένας "Αρης λάχε δις δύο μοίρας.

Ηβρίιαβδΐ., I, 1, ρ. 63, 7, άβ ΟαρποοΓηο : τά δέ δρια οΰτως·

33 έπτά δέ τάς πρώτας έλαχε Στίλβων πάλι μοίρας ·

έπτά δέ τοι Φαέθων, δις τέσσαρας ή Κυθέρεια·

Φαίνων δις δύ' έχει, πυμάτας δ"Άρης ϊσα τούτω.

ΗβρΙιαβδΐ., 1, 1, ρ. 64, 21, άβ Ααυαπο : τά δέ δρια οΰτως ·

36 έπτά δέ τάς προτέρας Έρμης λάχεν, είτα μετ' αυτόν

μοίρας Κύπρις, Φαέθων μετέπειτα λάχ' έπτά·

πέντε δέ θοΰροςΆρης, πυμάτας δέ Κρόνος λάχε πέντε.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 1, ρ. 66, 8, άβ Ρίδοί&υδ : τά δέ δρια οΰτως·

39 δώδεκα δέ προτέρας μοίρας λάχε Κύπρις άπάσας,

δίς δέ δύω Φαέθων, Στίλβων τρεΐς, έννέα Θοΰρος,

τάς δ' υπολειπομένας δισσάς Φαίνων λάχε μοίρας.

0υαβ Γβ^ίοηβδ δίη^υ1ίδ δί^ηίδ δυ1)ίαοβαηΐ.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 1, ρ. 47, 16, Εη<*. άβ Αηβίβ : τούτω δέ υπόκειται·

42 άρχαίη Βαβυλών, Τυρίου Βήλοιο πόλισμα,

ΰστατα δ' Αρραβίη , γείτων χθονός Αίγύπτοιο .

ΗβρΙιαβδΐ., 1, 1, ρ. 49, ιι, άβ Ταυχο : προσοικειοΰνται δέ αύτω <αί>

χώραι οΰτως ·

44 θηρι δ' ύπέστρωται κλίμα Μηδικόν Αρραβίη τε

ή δέ και εύβώλοιο καλόν πέδον Αιγύπτοιο.

' 24λαχαιναΡ. 28 έλαχε Ρ. 30 τρίτας Α Ρ, οοΓΓ. ΚοβοΙι1χ. 33 πάλιν Α Ρ. 34 τι

Α. 37 μοίρας οπι. Α υΐ νίά. 41 ύπόκεινται Ρ. 42 άρχαΐοι Ρ. βύλοιο Ρ. 43 Οστα-

τος Ρ. αίγύπιοι Ρ. 45 αίγυπτίοιο Α.
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ΗβρΙιαβδΐ., I, Ι,ρ. 50, 26, άβ 6βηιίηίδ : όμοίως κατά Δωρόθεον

46 εστι δέ φωνήεν κλίμα Καππαδοκών ύπό τώδε

ήδέ τε Περραίβων και Φοινίκων θεοτεύκτων.

ΗβρΙιαβδΐ., I, Ι,ρ. 52, 12, άβ ΟαηαΓο :

48 τώ δ' ύπό Θρη'ίκίων και Αίθιόπων κλίμα κεΐται.

ΗβρΙιαβδΐ:., I, 1, ρ. 54, 5, άβ Ι.βοηβ :

49 τω δ' ύπόκειθ' Ελλάς Φρυγίη θ' άμα και στόμα Πόντου.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 1, ρ. 55, 17, άβ VίΓ^ίηβ :

50 τή δ' υπο πάσα 'Ρόδος και Κυκλάδες άμμιγα νήσοι

και δρύες Ώγύγιαι, άς Αρκάοες άνδρες εδεσκον,

και βαθυδινήεις τε μέγας ρόος Ώκεανοΐο

και κλίμ' Αχαιϊκόν έσχε γ Λακωνίδας ήδέ Λακώνων.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 1, ρ. 57, 8, άβ 1ΑΙ)ΓΆ :

54 και κλίμα Κυρήνης ύπό χηλαΐς

Ίταλίη χώρη τε πέλει πλάστιγγας ύπ' αύτάς.

ΗβρΙιαβδΐ., 1, 1, ρ. 59, ι, άβ δοοΓρίο :

56 ύπό δ' αύτώ έπλετο πάσα

Καρχηδών, Τυρίης Διδοΰς χερί δωμηθεΐσα,

"Αμμωνος Λιβύη γ τ' έπ' όμμασι Οκελίη χθών.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 1, ρ. 60, 25, άβ δα^ίΐΐαπο :

59 έστρωται δ' ύπό τώδε βαθύπλουτον κλίμα Γάλλων

και Κρήτη, Κρονίδαο Διός τρόφος· ή δε γε Μυσής

άρπαγίμης ύμέναιος Ιφυ κρατερής Ευρώπης.

ΗβρΙιαβδΐ., I, Ι,ρ. 62, 30 άβ Οαρποοπιο :

62 τώ δ' ύπό Κιμμερίη τέταται χθών ή παν'έρημος.

ϋβ ΐπ^οηίδ.

ΗβρΙιαββΐ., I, 6 (Περί των τριγώνων ώς Δωρόθεος).

63 Κριός χαιτήεις τε Λέων τόΕοιο τε ρυτήρ

ήματι Ήελίοιο, Διός δέ τε νυκτί 'έασιν

65 άλλάγδην αίνός δέ Κρόνος τριτάτην λάχεν αίσαν.

Ταύρου Παρθενικής καί Αιγόκερω κρατέουσιν

46τόδεΡ. 47 περεβίων Α. περρεβίαιν Ρ. 48θρηκίωνΑ. δίδςοπι. Α. 52βαθυ-

δινίης Ρ, βαθυδίνης Α. ώκεανοΐς Ρ. 53 άχαικον Α Ρ, οοιτ. ΚοβοΗΙν. λακωνί-

δος Α. 54 κορήνης Ρ. 56 αυτόν Α Ρ, όΓΓ. ΚοβοΗΙν. 57 καλχηδών Α Ρ, οοΓΓ.

ΤΓΐαΓΐβ. χειρί ΑΡ. 58 ύπ' ρΓο έπ' Α. 60 κρονίδου Α, κρονίδαι Ρ. ήδέ τε Α Ρ,

ήχί τε νύμφης ΚοβοΜν. 62 κιμερίη Α Ρ. τετατται Ρ. 63 Οί. ΒουοΙιέ-ΙιβοΙβΓος,

ρ. 203. τοξότοιο Α. 64 ήμοτα Α, οοΓγ. Εηββ11>ι., ήματος Βαίπι. (ίΐβπι ν. 67).
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ήματι Αφρογενής, νυκτός δέ τε δΐα Οελήνη,

και τρίτατος μετά τοΐσι θεός πολεμοΐσιν άνάσσων ·

έν δέ νυ Παρθενική Μαίης προσλάμβανε κοΰρον.

70 έν Διδύμοις Ζυγώ τε και Ύδροχόω κρυόεντι

ήμάτιος Φαίνων, άτάρ έννυχος Αργειφόντης ·

τούτων δ' ύστατίην Κρονίδης μοιράσατο τάΕιν.

Καρκίνον αυτε λάχεν και ϋωριτίον ήδέ τε λοίσθους

Ίχθύας ήματίη Κύπρις, Πυρόεις δέ τε νυκτός,

75 και μετά τούς έλικώπις έχει βασίλισσα Οελήνη .

ϋβ Ιοοίδ ςυίΐιυδ ^αυάβηΐ βΐβΙΙαβ.

ΗβρΙιαβδΐ., I, 7.

76 Έκ δ' άρα τοι τούτων μάλλον Κρόνος Ύδροχοήΐ,

Ζευς δ' ένί ΤοΕευτή, και Οωρπίψ ηδεται "Αρης·

Κύπρις δ' έν Ταύρψ γάνυται νόον, έν δέ νυ Κούρη

Έρμείας. εις δ' έστι δόμος φωστήρος έκαστου.

Όβ α1ΙίΐυυϋηίΙ>υδ.

Ηβρίιαβδΐ., I, 8.

80 Ήέλιος Κριοΐο κατ' έννέα και δέκα μοίρας

ύψοΰται- Μήνη δέ περί τριτάτην Ταύροιο-

είκοστή δέ μιή Ζυγοΰ Κρόνος· Αίγίοχος δέ

Καρκίνου έν δεκαπέντε - καθ' έβδομάδος δέ τετάρτης

"Αρης Αίγόκερω - περί δ' έννέα τρισσάκι Κύπρις

85 Ίχθύσι · Παρθενική τριτάτης κατά πεντάδος Έρμης ·

αί δέ ταπεινώσεις υψώματος έν διαμέτρω.

ϋβ ραΓβηΙί1)υδ.

Ηβρίιαβδΐ., II, 4. Περί γονέων.... ό δέ Δωρόθεος έν τοΐς έπεσι

συμβουλεύει τους τριγωνοκράτορας των φώτων σκοπεΐν και αυτά τά

φώτα, έν ποίοις τόποις τυγχάνουσι και όρίοις και τίνες τών άστέρων

σύνεισιν ή όρώσιν. και προς τούτοις άποφαίνεσθαι χρή περί έκατέρου

5 τών γονέων, Ηλίου μέν δηλονότι σημαίνοντος τά περί τον πατέρα,

Οελήνης δέ τά περί την μητέρα. έάν μέν ουν συνή άγαθοποιοΐς τόποις

τε και άστράσιν ό "Ηλιος, υπονοητέον ευτυχή και πλούσια τά περί τον

πατέρα και αύτω τω τέκνψ τά πατρώα φυλαχθήσεσθαι · όμοίως και ή

67 νυκτΙ Α, οοΓΓ. οοά. Τ&αΧτ. 69 προσλαμλοΐβαν Α. 70 Διδύμοισι 8δ1πι., Διδύμοις

δέ ΚοβοΗ1γ. 73 τεί τοι Α. 74 ήματι Α, οοΓΓ. ΚοβοΜν. 76 ΕηυαιβΓαΐίο άοπιουπι

ρΓαβοβββίδββ ρυΐαηάα βδΐ. ύδρηχόω Α. 85 Παρθενικής ΜαΐΓ. τρίτης Α.

86 υψώματα Α. 6 συνή οπι. Ρ.
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Οελήνη τυχοΰσα τά αύτά ποιεΐ. τό δέ έναντίον συμβήσεται έναντίως

ευρεθέντων τουτέστι κακωθέντων τών φώτων εϊωθε γαρ προς ταΐς

δυσπραγίαις και σίνη έν τοις σώμασι τών γονέων ποιήσαι. έν δέ ταΐς

έσχάταις μοίραις τυχόντα τών Ζωδίων τά φώτα, μάλιστα τών κακο

ποιών όρώντων, άδοΕα τά περι τους γονεΐς σημαίνει- καν εν τοΐς 5

έκλειπτικοΐς δέ τυγχάνουσα ή Οελήνη, καν έν άγαθοποιοΰ όρίοις ή, τό

μέν γένος ελεύθερον πενιχρόν δέ και ύποτεταγμένον και δούλια έργα

ποιεΐν σημαίνει.

87 έν δ' άρ' ύποχθονίω κέντρω κερόεσσα Σελήνη ***

και ένταΰθα ως έπι τοΰ Ηλίου σκέπτου την μητέρα. 10

Έστι δέ, φησί, και τρόπος άλλος. τάς ώρας της γενέσεως λαβών

έκβαλε από τοΰ ζωδίου έν ώ έστιν ό "Ηλιος έκάστω Ζωδίω έφεΕής μίαν

ώραν διδούς· και είς δ άν λήΕη Ζώδιον ό αριθμός, έκείνου τά κέντρα

σκόπει και τάς άλλας σχέσεις και λέγε τά κατά την μητέρα. και πάλιν

ταΰτα λέγει· 15

88 Ήέλιος δύνων τοκέων χωρισμόν έτευΕε.

ϋβ ραΓβηΐίΙ>υδ.

ΗβρΙιαββΐ., II, 5. Περι προτελευτής γονέων. Σκέπτου έν τη

γενέσει, ποΐον τών φώτων κεκάκωται, και άπ' έκείνου στοχάζου περι

τοΰ προλαμβάνοντος θανάτω τών γονέων · και τούς κλήρους δέ αυτών 20

δρα, τίς μάλλον κεκάκωται, και όμοίως στοχάζου. έπίβλεπε δέ και

τοΰτο, ποΐον τών φώτων έν τή γενέσει στρεφομένης της του παντός

φοράς πρώτον έρχεται είς τό ίιπόγειον, και οΰτω λογίζου τον προλαμ-

βάνοντα· σημαίνει γάρ την προτελευτήν.

89 και γενέτην όλέκουσι παροίτερον ήέ τεκουσαν. 25

ταΰτα μέν ό Δωρόθεος · και τοΰτο δέ φησιν, δτΓΑρης τυγχάνων μετά

Κρόνου και μάλιστα έπίκεντροι.

ϋβ ΪΓαΐπΙίΙΙδ.

ΗβρΙιαβδΐ., II, 6 (Περι αδελφών)... Ό δέ Δωρόθεος οΰτως·

90 δσσοι ΤοΕότεω βλοσυρου τ' έφύπερθε Λέοντος. 30

ει δέ ωφελοΰνται έΕ άλλήλων, σκεπτέον Ικ τε τοΰ κλήρου της τύχης

και τών κλήρων τών αδελφών και έκ τών όρώντων αυτούς αστέρων ή

έπόντων.

2 τών φ. τουτ. κακαιθ. Ρ. 7 δουλεια ΑΡ. 9 δβςιιβηΐββ νβΓ5ιιβ βΐ Ιιίο βΐ ίηίΓα

ίηβΓΐία ϋ&Γδποηιπι ρβπβββ νίάβηΐυΓ. 10 καί οπι. Ρ. ηβπιρβ τοΟ Ηλίου <τόν

πατέρα, ούτως έπίτής Οελήνης>. 13 μίΕη Α. αητόνκύριον? 16 χωρισμών

έτευϊαν Ρ. 20 δέ οπι. Ρ. . 21 τίς Α, ής Ρ. 25 Ιαίο ςυοςυβ οβΐβπ νβΓδΐιβ 00113β1

Θβββ νίύβηΐυΓ. 30 δΐβΙΙαβ, φιαβ ίη 8α£ίΜαπο &υΐ ίη 1.βοηβ ροδίΐαβ δυηΐ, ΓΓαΐΓββ

ά&ηΐ. δσως βΐ βλοσυρώ Ρ.
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Ι)β ίηΓαηΐίΙ>υβ ηιοάο ^βηίίίδ.

ΗβρΙιαβδΙ., II, 10. Λέγει δέ και ταύτό Δωρόθεος έν τοις περί χρόνου

ζωής· <άρίθμει>, φησί, έπι τών νυκτερινών γεννωμένων άπό "Αρεως

έπί Κρόνον και γά τοσαΰτα έκβαλλε άπό τοΰ ωροσκόπου- και έάν

5 καταλήΕη εις τι ^ώδιον,.ού κυριεύει Κρόνος έπίκεντρος ών, άτροφον

γεννάται. έπι δέ γών ήμερινών έμπαλιν άπό Κρόνου έπι "Αρεα και τά

ϊσα όμοίως άπό τοΰ ωροσκόπου· και έάν τοΰ τόπου, εις δν καταλήΕει,

"Αρης έπίκεντρος ών κύριος ευρίσκεται, άτροφον όμοίως ποιήσει- καν

"Αρης δέ και Κρόνος υπόγειοι όντες έν θηριώδεσι Ζωδίοις και τήν

10 Οελήνην όρώσι, τό παραπλήσιον ποιοΰσιν.

Όβ οοΓροΓίδ νίίίίδ.

ΗβρΙιαβδΐ., II, 13. Περι σινών και παθών σωματικών βχροδίΐα

ΡΙοΙβιηαβί δβπΙβηϋα ρβΓ^ίΐ : τά δέ παρά Δωροθέω όμοίως σύμφωνα

τούτοις· ταΰτα σκεπτέον φησίν. τό ς' ζωδιον θηριώδες ή δίυγρον ή

15 και αύτός ό τοΰ οϊκου κύριος έν τοιούτω ζωδίω σίνη ποιοΰσιν και ό

μέν Κρόνος τά διά ρευμάτων, ό δέ'Αρης δια καύσεων ή θηρίων δηγμά

των ή και δορυαλώσεων. ό δέ Ζευς κεκακωμένος ουτως έΕ οίνοποσίας

ποιεΐ τι κακόν, έσθ' δτε και τό ήπαρ οίδαίνει.

ΗβρΙιαβδΐ., II, 14. (Περι κλήρου σίνους)... ϋοΓοΐΙιβυδ του τε

20 ύποχθονίου κέντρου φησί τούς τριγωνοκράτορας σκοπεΐν...

91 ευτε μεσουρανέοντος υπέρ ζώοιο φέρηται.

ου μόνον δέ έν τψ ύποχθονίω κέντρψ, ως είπεν, οΰσης της Σελήνης

γεννώνται μικροφυεΐς, άλλά και αύθις οΰσης έγγύς της συνόδου μετά

Κρόνου και έν τω δυτικω όρίζοντι- άπό παρατηρήσεως γάρ και ουτως

25 ευρέθη.

ϋβ ΙιοηοπΙ>υδ αάίρίδ0βηα!ίδ.

ΗβρΙιαβδΐ., II, 18. (Περι τύχης άΕιωματικής)... και τά παρά τοΐς

άλλοις δε και Δωροθέω έκτιθέμεθα, ϊν' έκ πολλών δοκίμων της

αληθείας τήν συμφωνίαν λάβοιμεν. σκεπτέον ούν <φησιν> ό Δωρό-

30 θεος άπό τών τριγωνοκρατόρων ουτως·

92 τριπλεύρου κρατέοντας, έν ψ θεός'Ήλιός έστιν.

φησί δέ δεΐν και της ώρας τόν κύριον και τοΰ μεσουρανοΰντος και τοΰ

βίου πώς κεΐνται έν τή γενέσει. έάν γάρ εύρεθώσι καλώς κείμενοι , καλά

σημαίνουσιν, αν δέ έναντίως, έναντία, άν δέ μέσως, μέσα βΐο.

2 ΑθΗίΙ)υί ρΓαβΐβΓ Ρ βΐίαπι VίηϋοΙ). 1, Γ. 341, οί. βυρπι ρ. 72. 3 βυρρί. β Vίηάοί).

τών νυκτών γενν. VίηάοΙ). 17 οίνοποσιτίας Ρ. 21 ίο. Ιιυηα. μεσουρανήματος

Ρ. 23 ΓοΓΐ. αυτής. 28 δαιροθεΌυ Ρ. VΜβ βΐίαπι νβΓδυπι βχ βοΛβπι οαρίΐ. βάίΐυιη

βαρΓα ρ. 67, 3.

ςοϋ. νι. 7
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ϋβ ΠΠΙίΐί&.

ΉβρΙιαβδΐ., II, 19. (Περί πράΕεως ποιότητος) βηαιταΐίδ Ρίο1β-

πιαβί ρΓαβοβρϋδ : ταύτα σχεδόν φησι Δωρόθεος λέγων ουτως·

... έκκείσθω πάλιν τά παρά Δωροθέω τοιαυτα ουτως· [περί κλήρου

στρατείας] . 5

93 δίζεο και πρήΕιν τίς τ' άνέρος έστίν έκαστου.

των μέντοι κέντρων προτάττει τό μεσουράνημα, δεύτερον τό ύποχθό-

νιον, τρίτον τον ώροσκόιτον, τέταρτον τόν κλήρον της τύχης· του γαρ

δύνοντος ού μνημονεύει.

94 δσσοι δέ έν στρατίησι φιλοπτολέμοισιν έσονται , 10

τήδε διδαγμοσύνη πεπνυμένος έΕαγορεύσεις.

πρώτα μέν έκ Φαίνοντος άρίθμεε μέχρι Σελήνης,

έΕ ώρης δέ μεταΰθις· έπήν δέ τοιουτος αριθμός

Σκορπιου εισαφίκηται ή ές δέμας Αρνειοΐο

οϊκους εις "Αρεως, ή αστέρος άγκυλομήτεω 15

100 Αίγοκέρωτα και Ύδροχόον, στρατίησιν ένεσται

κεΐνος άνήρ· κήν κέντρον έχη πτολιπόρθιος'Αρης

λεύσσων άγλαά φώτα και ην βεβάησιν έν ώρη,

Τ αύγήν είς πρήΕιν δέ λάχει βιότοιο μερίζει.

ού μήν έν στρατίη ποτέ κύδιμος έσσεται άνήρ, 20

105 ευτέ νυ μή σύγκρασιν έχη Κρονίδης τε και "Αρης.

ϋβ ηυρΙϋδ.

Ηβρίιειβδΐ., II, 21. (Περί γάμου ήτοι συναρμογών)... πάλιν δέ

και τά έν τοΐς έπεσι Δωροθέου έκ των Νεχεψώ και τών άλλων

σύνθετα έπισυνάψωμεν 25

106 αυτίκα δ' άμφί γάμοιο διδάΕομεν ίμερόεντος.

όταν οί μέν τριγωνοκράτορες έν κακοΐς ώσι τόποις, ή δέ Αφροδίτη έν

καλοΐς, και ουτω καλώς γαμοΰσι, μετά τινος μέντοι ζημίας. έάν δέ ή

Αφροδίτη έν κακοΐς, οί δέ τριγωνοκράτορες έν καλοΐς, Ζευς δέ και

"Αρης αύτην έπίδωσι, ποιεΐ φησι 30

107 ρεμβάδα και φοιτώσαν, δπη κύρσειεν έταίρους.

ήνίκα δέ ό μέν πρώτος τριγωνοκράτωρ καλώς κεΐται, ό δέ δεύτερος

κακώς, τά πρώτα της συναφής τοΰ γάμου καλά σημαίνει, τά δέ

6 τις ζ? (ί. β. "Αρης νβ1 ροΐίυδνΑρεος) άνέρος έστίν Ρ. 10 δ'σοι βΐ φιλοπολεμοισιν

Ρ. 14 ισαφίκητες ή ες δέσμας άρνίψ Ρ. 17 ϊχει πολυπτόρθιος Ρ. 19 ροδδίβ

οΟΕησιν πρήΕίν τε. 20 έπεται Ρ. 21 είιγενεΐ μή Ρ. 2δ συνδέτων Ρ. 26 διήΕομεν,

ΙΌΓΐ. 80Γίρβίΐ διΙΕομεν. ΓοΓΐ. ροδΐ Ιιυηο νβΓ8ηπι ηοηηυ11ί οηιίββί βαηΐ. 33 καλώς Ρ.
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έσχατα φαΰλα, έναντίως δέ έχόντων έναντία. και τα περί τοΰ γάμου

νοει·

108 πάντοτε δ' Άφρογενής κέντρον δυτικόν κατέχουσα

*** έάν δέ ή Αφροδίτη όμοΰ και Ζευς, Κρόνος δέ άλλαχόθεν ϊδη

5 αυτούς ή και "Αρης, ταΐς δεσποίναις έαυτών συγκοιμώνται. και έπί τών

θηλειών τό αύτό σοι νοείσθω. Αφροδίτη ώρονομοΰσα παρά την

αϊρεσιν ήτοι μεσουρανουσα υπό τάς αύγάς τοΰ "Αρεως κεκεντρωμένου

προς αυτήν ποιεΐ γάμον έκ ταπεινου και Έρμου έποπτεύσαντος δημο-

σίαν και μιγάδα άΊ-ει εις γάμον. έάν δέ τό Γ ζώδιον [τό] άπό της

10 ώρας κακωθή άπό κακοποιοί) ή και ύπαύγου, τάδε ποιεΐ. Κρόνος

μέν ** διαφέρει ένεκα άρχαίων ή άποθανόντων πράΕεις, ό δέ Ζεύς

ένεκα δημοσίων, ό δέ Έρμης ένεκα λογιστικών και τοιούτων ή και

γυναΐκας ποιεΐ δυπαίνεσθαι παρά δούλων. ό δέ "Αρης μοιχικάς ·

έάν δέ αύτω ουτως έχοντι και ό Έρμης συμπαρή, αύτοχείρους ποιοΰσι

15 των ίδίων γυναικών. ή δέ Αφροδίτη και δυσγαμίαν παρέχει- και

έάν εύρεθή οΰτως ό Κρόνος, γεραιός τις έστιν ό συγκοιμώμενος ή και

φθείρας· εί δέ "Αρης, ταπεινός τις ήτοι σωματέμπορος· εί δέ Ζεύς,

πλούσιος τις· εί δέ Αφροδίτη, έν ευφροσύνη και μέθη· εί δέ Έρμης,

ίζ απάτης και υποσχέσεως και τών τοιούτων. κατά δέ πάροδον, φησίν,

20 επί τών έν ήλικίαις Ζεύς έπισυμβαίνων τοΐς της Αφροδίτης τόποις ή

και Κρόνου ποιεΐ γάμους και Αφροδίτη δέ έν τοΐς ίδίοις τόποις. ταΰτα

δέ χρή στοχάζεσθαι έπί τών έγγύς ύποπτων · σκεπτέον δέ όμοίως και

τούς γαμικούς κλήρους τότε.

Όβ 1ίί)βΠ5.

25 ΗβρΙιαβδΐ., II, 21 α. (Περί τέκνων) πάλιν δέ ό Δωρόθεος

περί τέκνων σκεπτόμενος λέγει. δεΐ τούς τριγωνοκράτορας του Διός

σκοπεΐν πώς κεΐνται έν τή γενέσει, εϊτ' έν καλοΐς τόποις ή έναντίοις ή

δς μέν έστιν, δς δέ ου, και πρός αύτούς άποτελεΐν την τε πρώτην και

δευτέραν πράδιν όμοίους αύτοΐς διασημαίνειν σκέπτου, εί έν καλοΐς

30 τόποις ό κλήρος εϊη και μή έν άσπόροις· έπειδήπερ έάν εύρεθή έν

τφ ς' ή έν τω ιβ', ή άγονος, φησίν, έσται ή κλαύσει τά τικτόμενα.

έάν δέ ό κλήρος και τό δΰνον αύτοΐς όμοίως και τά τετράπλευρα

χηρεύη άστρων και μάλιστα αγαθών,

109 φράζεο τούσδε γονής έπιδευέας αιέν έόντας.

35 ει δέ τά ζώδια τά περιέχοντα τά τέκνα και οί έπόντες αστέρες θηλυκής

ώσι φύσεως, θηλυκά έσται τά τικτόμενα· εί δέ άρρενικά ή μεμιγμένα,

όμοίως άρρενικά [και] ή και μεμιγμένα.

1 ηβπιρβ κοί ταΟτα. 3 ρΙυΓα αΐΐυ1βηΐ Ηβρ&. 4 ή] ή Ρ. δαίιτοΐςΡ. 11 Ι&ο.

οοΐο Ιίΐί ίη Ρ. αΙίαυίά ΐυιΊ)αΐυιη, ρθββίβ επιφέρει. 17 φθείρας] 1. φθορεύς ?

σωματ' έμπορος Ρ υΐ νίϋ. 21 ϊ) Ρ, ΓοΓΐ. Κρόνος. 22 ΓοΓΐ. επόντων. 29-30 Ιιεΐβο

βχρβι1ίΓβ ηοη ροββυπι. 32 ΓοΓΐ. <κα!> αύτοΐς. 33 άστρον βΐ άγαθόν Ρ. 34 γονεϊς

Ρ. 35 τέκνα] ηβπιρβ κέντρα.
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ϋβ απποίδ βΐ ίηίηιίοίδ.

ΗβρΙιαβδΐ., Π, 22. (Περί φίλων καί έχθρων)... έκκείσθω δέ πάλιν

και τά παρά Δωροθέω σφόδρα [και] καλώς είρημένα. άλλοι δέ, φησίν,

έπιβλέπουσιν τόν κλήρον τοΰ ερωτος, δηλονότι πώς κεΐται, ύπό ποίων

αστέρων θεωρεΐται, και αύτόν τόν περί φιλίας σκοποΰσι. 5

110 "Αρης δ' εύτέ κεν <ή> καθυπέρτερος Έρμείαο,

όμοίως έάν ή έν τοΐς άκούουσι ζψδίοις ήτοι έν τοΐς βλέπουσι, συμπα

θεΐς έσονται αί γενέσεις. άκούει δε άλλήλων τά ϊσον απέχοντα τοΰ

ίσημερινοΰ ζωδιακοΰ, οίον ϋωρπίος και Ίχθύες, Δίδυμοι καί Ύδροχόος

και έφεΕής τά άλλα ζώδια. Κριός δέ και Ζυγός, φησίν ακολουθών ίο

θρασύλλω1, ούκ άκούει αλλήλων. βλέποντα δέ ζώδια τά ϊσον

άπέχοντα των τροπικών ζωδίων. Κριός δέ έπιτάττει τώ Ζυγω διά τό έν

μέν Κριώ αΰΕειν τήν ήμέραν, έν δέ Ζυγω μειοΰν όμοίως και Οωρπίω

και Αιγόκερω έπιτάττει, τω αύτώ τρόπω και τά άλλα. και τά ίσανάφορα

δέ ζώδια συμπαθή έστιν άλλήλοις, μάλιστα έάν τών δύο γενέσεων οί 15

κλήροι τοΰ έρωτος έμπέσωσιν είς αυτά· έστιν δέ και έν έν τούτοις

πλείων ίσχύς και έλάττων, πλείων μέν έν τοΐς άπό Κριοΰ έως Παρθέ

νου καί αύτής, έλάττων δέ έν τω άλλω ήμισφαιρίω. ού μόνον δέ χρή

έπί τών φίλων τά περί φιλίας σκοπεΐν έν τοΐς προεκτεθειμένοις

σχήμασιν, άλλά και έπί γυναικός και ανδρός καί πατρός και μητρός και 20

τέκνων.

ϋβ ρβΓβ^Γίηαΐίοηβ.

ΗβρΙιαβδΐ., II, 23. (Περί Εενιτείας)... πάλιν δέ τά έπη <τά> ταύτην

έρμηνεύοντα προσγράφομεν τοΰ ευχεροΰς καί μνήμης χάριν. τήν

τριταίαν ήμέραν τής γενέσεως σκέπτου, φησίν, έν ή τό βρέφος άρχεται 25

τρέφεσθαι, εί ό "Αρης τότε σύνεστι τή Σελήνη ή τετραγωνίζει ή

διαμετρεΐ ή έν αύτή τή Σελήνη τότε γίνοιτο

111 Φαίνων και Πυρόεις νυκτός ** ήματι δ' "Αρης.

σκόπει δέ πάλιν και τούς τριγωνοκράτορας τοΰ τής αίρέσεως φωτός·

εί μένειεν έν οίκείοις τόποις, ού ποιουσι Εενιτείας· εί δέ έν άλλοτρίοις, 30

ποιοΰσι.

5 ροβδίβ (ΙβΙβΓβ τόν αυΐ αικίαοίυβ ΓβδΐίΐαβΓβ καί έΕ αύτοΟ το περί. 6 κεν ?)] καί

Ρ. έρμοίας Ρ. 9 άίοβΓβ άβ!>β1>αΐ τών ίσημ. σημείων τοΟ εψδιακου. 13 με ρΓο -

μέν Ρ. βί^ηυηι ΑφΐίιΓίί Ιοοο ΙιϋΐτΆβ. 14 ίσα άνάφορα Ρ. 17 πλεΐον ιχθύς Ρ.

άπό] δοοΓρη ηοΐα ίη Ρ. 23 έπη τά] έπί Ρ. 25 ήμέραν] δτι Ρ. 26 συνέστη Ρ.

27 τή] ή Ρ, οοΓΓ. αυΜΐαηβ. 28 Ιαο. ββχ ΗΜ. ίη Ρ; ροββίβ καλοί, βί ρποΓα αΗΐβΓ

οοηβΐίΐυαβ.

1 ϋβ ΤίιΓαβγ11ο αβΐΓοΙοβο οΓ. ΡοΓρΗνΓ, Ι$αβ. 195, 21 (αϊ. 1559); ΒουοΙιέ-ΙίβοΙβΓοίΐ,

Α$ΐτ. οτ., 555, η. 4.
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ϋβ τΠΟΓΗβ ^βΠβΓβ.

ΗβρΗαβδΐ., II, 24. (Περί θανάτου ποιότητος) βχροδίΐα ΡΐοΙβ-

ηιαβί δβηΐβηΐία ρβΓ^ίΐ : άλλοι δέ περισκοποΰσι τα περί του θανάτου έκ

τοΰ ογδόου ζωδίου τοΰ εϊδους και την φύσιν αυτών όρώντες και τον

5 τούτου δεσπότην, έτι δέ και τους συσχηματιζομένους αστέρας · και έκ

τουτων αποφαίνονται και τα εϊδη τοΰ θανάτου όμοίως ταΐς προλε-

λεγμέναις φύσεσιν άστέρων τε και ζωδίων.

112 άλλοι δ' έκ Μήνης είς όγδοον ώρονόμοιο

ζιϊιον άριθμήσαντες από Κρόνου αυθις έδωκαν

10 είς δν δη λήΕειε τόπον και άνακτα τόποιο,

115 σκέπτονται τουτων έπιμάρτυρες οϊτινές είσι-

των άπο δη φράσσαντο τέλος αίσχρόν τε και έσθλόν.

Όβ ΐβπιροΓυηι άίνίδίοηβ.

ΗβρΗαβδΐ., II, 25. Περί χρόνων διαιρέσεως... ό δέ Δωρόθεος

15 διαιρών τούς χρόνους κέχρηται πρώτω αφέτη, εί μέν εϊη ήμερινή ή

γένεσις και ό "Ηλιος επί του ωροσκόπου η έν τω μεσουρανήματι ή έν

τψ ένδεκάτω, <τω> κυρίω των ορίων αύτου- ούχ απλώς <δέ>

κέχρηται, άλλα χρή, φησίν, αυτόν όράν τα ϊδια δρια. εί δέ μη εϊη

• ουτως, έτερος δέ τις άστήρ όρα τον "Ηλιον έχοντα τον ϊδιον οίκον,

20 οΰτος λαμβάνεται. εί δέ και ούτος άπόστροφος εϊη τοΰ Ηλίου,

άλλος δέ τις ΐδοι αυτόν έπέχοντα, και ουτος λαμβάνεται ό όρών τον

"Ηλιον έπέχοντα τό ϊδιον τρίγωνον. ταΰτα μέν έπί ήμερινής γενέσεως,

έάν ή ό "Ηλιος έν έπικαίροις τόποις και δρώμενος παρά του τών όρίων

κυρίου αύτοΰ ή τοΰ οϊκου η τοΰ υψώματος ή τοΰ τριγώνου. εί δέ μη

25 αυτός εϊη, τύχη δέ ή Σελήνη, αύτής τον κύριον προκρίνομεν τω αύτώ

τρόπω. εί δέ μη αυτής, τον κύριον του κλήρου της τύχης. εί δέ πάλιν ό

κλήρος μη εύρεθή, εί μέν εϊη ή προγενομένη συζυγία συνοδική έν

έπικαίρω τόπω, τον κύριον αύτής· εί δέ πανσεληνιακή, όμοίως τον

κύριον αύτής. εί δέ τούτων ό κύριος μή εύρεθή, τελευταΐον πάντων

30 τόν τοΰ ωροσκόπου λαμβάνομεν τω αύτώ τρόπω, ως φησι.

118 πάντως δ' ούν άφέτην χρήν μάρτυρα τώνδε τετύχθαι.

Έπί δέ νυκτερινής γενέσεως την Σελήνην προκρίνομεν έν έπικαίρω

ούσαν τόπω· έάν δέ αυτήν μή εύρίσκωμεν, τύχη δέ ό "Ηλιος έν ταΐς

παρά τόν ώροσκόπον έγγύς ύπό γήν μοίραις, τω κυρίω πάλιν αύτου

35 χρησώμεθα. προς τούτοις δέ χρή σκοπεΐν τούς άφετικούς τόπους και

2 (Χ ΟαΙαί., Π, 159. 8 έκ Μήνης εϊς] έκμηνύσεις Ρ. ώρονόμιον Ρ. 9 ζώδιον

Ρ. 12 τόν βΐ φράσαντο Ρ. 21 ϊδει Ρ. ΓοΓΐ. άβί έπέχοντα. 23 τών δρίων τοΟ

κυρίου Ρ. 25 ίοΓΐ. ραΓΐίοίρίυηι αά τύχη ρβΓΐίηβηδ βχοίάϋΐ. 27 συνοδικιϊις υ! νίά. Ρ.

31 τόνδε Ρ. Ιιίο υϊ δεΐβρβ βυδρίοίο βδΐ, ηβ ρΙυΓββ νβΓβυδ αΐΐυίβηΐ ΗβρΙιαβδΐ.
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προκρίνειν τον άπηλλαγμένον και έλεύθερον κακοποιών γ συστασίας.

δίδοται παρ' έκαστου τών αστέρων τή τάΕει τών όρίων έφεΕής ό

χρόνος κατά τάς αναφοράς, φησίν, τοΰ οίκείου κλίματος. "Εστω δέ και

το υπόδειγμα αύτου περι τούτων ***.

ϋβ αηηο. 5

ΗβρΙιαββΐ., II, 24. (Περι ένιαυτοΰ)... ή δέ Αφροδίτη όμοίως τά

αύτά και χάριν παρά θηλείας, ό δέ Έρμης έκ λόγων κέρδη.

119 ήν δέ μόλη λυκάβαντος άφ' ώρονόμοιο δοθέντος ***.

Όβ Πιβηδίί)υδ βΐ (Τίβϋυδ.

Ηβρ^αβδΐ., II, 27. (Περι μηνών και ήμερών)... ό δέ Δωρόθεος ίο

περι μηνός και ημέρας ταυτα λέγει ·

120 έστω σοι και μήνα δοκευέμεν ώδ' έρέοντι ***.

Όβ Ευηαβ ίη καταρχή ραΓΐί1)ηδ.

ΗβρΙιαβδΐ., III, 1.(Περί έπιτηδείων ζωδίων και Οελήνης επιτηρήσεων

εις καταρχήν). Τά μέν ούν όρθώς ανατέλλοντα ζώδια (έστι δέ τά από 15

Καρκίνου έως ΤοΕότου) έπί της άνατολής άκάκωτα τυχόντα άνεμπο-

δίστως τά πραττόμενα τελέσει- τά δέ λοΕά (έστι δέ τά από Αιγοκέ-

ρωτος έως Διδύμων) άνευ μαρτυρίας άγαθοποιών αστέρων δυσκα-

τέργαστα και πολυχρόνια μηνύει· και τά τροπικά δέ έν τή ανατολή

όντα μετατρέπει ταχέως τό πραττόμενον. έν δέ ήμεριναΐς πράΕεσιν 20

έπιτηρητέον τόν τε Κριόν και Λέοντα και ΤοΕότην και Καρκίνον, ει εϊη

τις έπί τής άνατολής και ή Οελήνη τινά τούτων παροδεύει. έν δέ νυκτε-

ριναΐς όμοίως τά διάμετρα τών ήμερινών ζωδίων έπισκοπητέον ·

βλάπτει δέ και ή Οελήνη έκλείπουσα και μάλιστα έν τω γενεθλίω ζψδίω

ή τοΐς τούτου τριγώνοις, έτι δέ και έν συνόδω · 25

121 άτάρ και τοίη έοΰσα

ές κακοεργείην έκλείψιός έστιν άμείνων ·

και δέ συνεργήσαι δόλια φρεσι μητιόωντι

και λάθρη πρήσσοντι και δσσα χρήζε σιωπής.

έπιτηρητέον δέ και τό δωδεκατημόριον αυτής, μη έμπέση δπου Κρόνος 30

ή "Αρης· μηδέ μην αύτη έστω έν πανσελήνου ·

125 δεΐ γάρ έριν τε διχοστασίην τε τιτύσκειν.

1 συστασίας (Λ οοπιρβηάίυπι ηοη οβΓΐυπι, ΐοΙβΓαϊίΙβ συνουσίας. 2 ΓοΓΐ. <καί>

δίδοται. 4 βχβηιρίο ο1)Γυίΐ 1ί1>ΓαΓϋ ρί^ήΐία. 15 εστί τά δέ Ρ, είσι τά Α. 17 έστι

δέ Ρ, είσ! Α. 21 εϊη Α, εϊ Ρ. 22 τινί Ρ. 27 κακοερογίην Α Ρ (ο βΓαβ. Ρ).

εκλείψεως ΑΡ. 28 μητιόαιντα Α. 29 πρήσσοντα Α, πρήσσονται Ρ. δσα χρήζει

σιωπής ΑΡ. 30αύτάινΑ. 31 μήν Α, μή Ρ, μηδέ μέν αυτή Γιιίΐ ίη ίΙηβ Ηβχαπιβΐπ.

32 διχοστασίαν βΐ τιτύσκει Ρ, Γυίΐηβ δή γάρ ?



ϋΟΚΟΤΗΕΙ δΙϋΟΝΙΙ ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΜΕΤΚΙΟΑ 103

μήτε έν τοΐς έκλειπτικοΐς μήτε κατά μήκος ή πλάτος τοΐς άριθμοΐς

αφαιρουσα μήτε εϊη έν τω νοτίω πέρατι μήτε έν ταΐς τελευταίαις

μοίραις τών ιωδίων, έπειδή κακοποιοί είσιν.

ΗβρΗαβδΙ., III, 2. ("Οπως χρή πήΕαι καθολικάς καταρχάς) ροδΙ α1ία

5 φιαβ οηιηία β ΏοΓοΐΙιβο Ηαυδΐα νίάβηΐυΓ : έάν δέ έμπαλιν ή Οελήνη

μέν έν τοΐς άποκλίμασιν, ό δέ κύριος τοΰ αυτής οϊκου έν τοΐς κέντροις,

τά κατ' άρχήν ούδαμινά και άχρηστα, τα δέ τελευταΐα λαμπρά·

126 άρχαί μέν γαρ έασι πολυτρέπτοιο Οελήνης

αύτής, έν δ' οΐκοιο θεψ κρατέοντι τελευτή.

10 ΗβρΙιειβδΙ., III, 4. (Πώς αν τις προγνοίη τάς πεύσεις τών βουλομέ-

νων σκέψασθαι έκ καταρχής) ροδΙ αΠα ηιυΙΐα νβδΙί^ίυηι δβπποπίδ

βρίοί ίη Ιιίδ δβΓναπ νίάβΐυΓ : πρόσωπα δέ [δα δηλοΐ] ό μέν τοΰ Κρόνου

πρεσβυτικά στιβαρά βαρύμηνα πανουργα.

ϋβ άοπιο αβάίΠθαηάα.

15 ΗβρΙιαβδΐ., III, 7. (Περί κτίσεων και οίκοδομιών και καθιδρύσεων)...

Δωρόθεος δέ παραινεΐ έν τοΐς έπεσι περί οίκοδομίας ουτως·

128 ήνίκα δ' αυτε θέμεθλα δομήιά τ' έργα τελειοΐς,

προσθετική φάεσιν και τοΐς κατά μήκος άριθμοΐς

130 έστω τοι Κερόεσσα τό τε πλάτος έμβαίνουσα,

20 Φ τε βορειότατον ζώνης πλινθήιόν έστιν,

ή Διός ή Παφίης έν σχήμασι μαρτυρεόντων

γ ή και συνεσσομενων Φαίνων γέμεναι ένερύκει

δερκόμενος, μαλερήν δέ περί φλόγα ΘοΟρος όρίνει.

ϋβ ηυρΙϋδ.

25 ΗβρΗαβδΐ., III, 9. (Περί γάμου, ίοΐυηα ϋοΓοΙΙιβί βδΐ). Περί γάμου

έπισκοπητέον ουτως ·

135 άνδρα μέν Ήέλιον και άνερχόμενον σκοπόν ώρης,

αύτήν δ' έκ Σώου θ' ίμερόφρονα δυομένοιο

κούρην άν φράσσαιο και ήυκόμου Κυθερείης·

30 έκ δέ μεσουρανίου, τό και έπλετο τηλόθι γαίης,

οίον άμ' άλλήλοις άμφω βίον έκτελέουσι,

140 άμφί δέ τοι προικός μέσατον χθονός έΕαγορεύσει.

3 έττεί δέ Ρ. 8έώσιΡ. πολυτρέπτοιο βΐ βυρΓαδ0Γ. στ Α, πολυστρ. Ρ. τής σελή

νης Ρ. 9 οίκοις Α Ρ. 18 προσθετικοί φάεσι Ρ. 19 καιρόεσσαι βΐ ου δυρπι και Ρ.

τότε]8τιΡ. έμβαίνουσαι Ρ. 20 Λ τι Ρ. 21 ταφίης έσχήμασι Ρ. 22 ΥβΛ& ίρβα

ηοη ΓβουρβΓ«νί ; ΐοΙβΓαΓβπι ε( κοΙ σινομένοις Φ. φέγτεσσιν έρύκει. 23 μαλερόν Ρ.

δβςιΐβηϋα ςυοςυβ ΟοΓοΐΗβί βδββ νίάβηΐυΓ, ψιαβ ΐαπιβη Ιοηςυπι ββΐ Ιιοο Ιοοο ρυΜί-

ΜΓβ. 28 ζωδίου θ' ήμερόφρονα Ρ, νοοαίβπι Ιοη^απι ρπ> Ιη-βνί ηδπΓραΐαΓη ροβΐα

Ιιαυα. ίηάϊ{;ηαηι ρυΐανί. 29 κόρην αν φράσαιο Ρ. 32 ιδε- ρΓο δέ βΐ χοανός Ρ.



104 ϋ0Κ0ΤΗΕΙ δΙϋΟΝΙΙ ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΜΕΤΚΙΟΑ

δερκομένω, τίνες έσθλά τίνες κακά τεκμαίρουσι,

Ήέλιος φαυλοΐσι βεβλαμμένος Άφρογενής τε

Ζηνδς έπεσσυμένου ή και παρεόντος άμ' αύτή

άνέρι πήμα φέρουσιν, άτάρ μέγα χάρμα γυναικί.

145 έμπαλιν αύ Παφίην όπόταν βροτολοιγός χδησι 5

η Φαίνων κρυόεις, όλοόν τόδε σήμα δάμαρτι

έσσεται αίσχύνη τε και ούκ έπί δηθά μένουσιν.

ήν δ' έτι και Μήνη στυγερόν περι σήμα γένηται,

άμφοτέροις εϊη κεν άπώσιος ήδε καταρχή.

150 έσθλοι δ' αύ γ μβίοις ώκύν γόνον είσορόωντες 10

παίδων τέκμαρ έχουσιν έτήτυμον έν τροπικώ δε

ζώω μηδέ νυ Κύπρις έοι τότε μηδέ Οελήνη.

Κύπρις μαχλοτάτην τεύχει βυπαρήν τε δάμαρτα

θήσει φωριδίοισιν άρεσκομένην λεχέεσσιν.

155 ή δέ κεν ού χρονίην εύνήν όπάσειε Οελήνη · 15

τοΰνεκεν έν Κριω μιν άναίνεο πάμπαν έουσης

νυμφεύσειν δή γαρ κεν άπό Ζυγού" αϊψά κεν εϊη.

αϋαυαηΐο ροδΙ :

εί γέ μεν γ έμ πόσιός τις έχει δάμαρ ήέ δάμαρτος

άνήρ έν ζωω Μήνην κακοδαιμονέοντι, 20

160 τούτων αμφοτέρων κράτος οϊσεται, δς κεν έχησι

δωδέκατον μετά χώρον άφ' ώρονόμοιο Οελήνην

είν έτέρου γενέσει, και δεσπότη εϊκελος έσται.

έΕοχα δ' αύ πάμμηνος άνιηρή γαμέοντι,

τουτέστι πανσέληνος· και αί Σελήναι δέ των δύο γενέσεων διαμε- 25

τροΰσαι άλλήλας απαίσιοί είσιν, διχονοιας γάρ παραίτιοι- κρατήσει

δέ δμως έν ταΐς φιλονεικίαις ό έχων υπέρ γήν τήν Οελήνην. έν δέ άρρε-

νικψ βεβώσα Αφροδίτη, ό δέ Ζεύς έν θηλυκω, τοις άνδράσι τό

τοιοΰτον σχήμα καλόν υπάρχει· έμπαλιν δέ ταΐς θηλείαις, δταν ή μέν

Αφροδίτη έν θηλυκω, ό δέ Ζεύς έν άρσενικώ. ταΰτα μέν έν τοΐς έπεσι 30

Δωρόθεος έκτίθεται.

ϋβ ΓΠαΠΐί βΙ υΧοΓίΒ άίκοίοΙίο.

Ηβρίιαβδΐ., III, 11. (Περί χωρισμών). Τούς δέ χωρισμούς αύτών και

έπανελεύσεις έπιβλέπειν δεΐ ουτως. τής καταρχής, έν ή γεγένηται ό

χωρισμός ή και έν ή τις ώρα πυνθάνεταί σου, δρα τήν Αφροδίτην και 35

1 στεκμαίρουσι Ρ. 2 φαϋλος Ρ. 5 είδεισι Ρ. 7 μένονσιν Ρ Ιιαβο δαηα βδδβ

ηοη βροηάβο. 9 άπόσιος ήδε Ρ. 10 ΓοΓΐ. δ' άμφοίιν. 14 άρεσκομένη λεχέεσιν Ρ.

15 ή] εί Ρ. 16 μιν] μέν Ρ. 17 νύμφεσιν ήδη γάρ Ρ. ηβηιρβ άπόζυγος. 19 Η

Πιαπΐυβ Η υχοΓ. 20 μήνη Ρ. 21 τό κράτος Ρ. 23 ήν βΐ ϊκελος Ρ. 24 ΪΕαχα δ'

αΟ παμμήνωσιν άνήρι γαμέοντι Ρ. 25 πανσέληνον και άσέληνον δέ Ρ. 26 άπλή-

σιοιΡ. 33Εάίάίβχ Ρβΐν(α&.) 191, βαβο. XIV, ίο!. 106. 34 ροβΐ οΰτως δτε Ρ2

ΓοΓΐ. Γβοΐβ. τήν καταρχήν Η&π. 35 ή καί - σου οπι. V. Αφροδίτην] ί V.
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τον "Ηλιον έάν τοίνυν ευρης τον μέν "Ηλιον έν τώ μεσουρανήματι ή

έν τώ ένδεκάτω, την δέ Αφροδίτην έσπερίαν άναποδίζουσαν, λέγε

αύται αυθις την γυναΐκα έπανελεύσεσθαι θυμήρως·

164 εί δέ γε μήν αλοχος δόμον άνέρος έκλείπησι,

5 πριν Μήνην διάμετρον ές Ήελίοιο περήσαι,

οϋ μάλα φηιδίως εις άνέρος ΊΉεται οικον.

δψ δ' άπό παμμήνου όπότ' έρχεται Ήέλιόνδε,

τηνίκα οί νόστον τεκμαιρέμεν είναι όπίσσω.

έπ' αύτής δέ της συνόδου δυσχερώς· έάν δέ ό "Ηλιος, έν οσω ή

10 Οελήνη απαρτίζει τον κύκλον, εύρεθη εις έτερον Ζχϋδιον θηλυκόν

Αφροδίτης σύν αύτώ οΰσης, ό άνήρ διαλυθέντος τοΰ γάμου έτέραν

γαμήσει. έπιτηρητέον δέ και τον ώροσκόπον και τήν Οελήνην, έπειδή

τυχόντες ουτοι έπί στερεών Ζωδίων έν τή καταρχή βέβαια ποιοΰσιν,

έπι δέ δισώμων τά έοικότα, έπί δέ τροπικών τρεπτά και αβέβαια.

15 ϋβ οπιρΙίοηβ βΙ νβηάίΐίοηβ.

ΗβρΙιαβδΐ., III, 16. (Περί άγορασίας διαφόρων ειδών)... πληθούσης

δέ της Οελήνης και τώ μήκει και τώ πλάτει προστιθείσης έν τώ άναβι-

βάζοντι ό άγορά&υν πλείονα τιμήν παρέΕει · λειψιφώτου δέ οΰσης και

τοΐς άριθμοΐς άφαιρούσης έν τώ καταβιβάζοντι ό άγοράζων έλάττονα

20 τιμήν δώσει. λέγει γαρ οΰτως Δωρόθεος·

169 συνδέσμψ δ' άνάγοντι Οεληναίης παρεούσης

εί μέν πλησιφάεσσα δρόμον τ' αΰΕησιν άριθμοΐς,

δττι κεν ώνήσει, δώσεις πλέον ή δόμεναι χρή.

αύτίκα δ' έν κατάγοντι πορεύμασιν οίσιν έλεΕα

25 έρχομένης έπί μεΐον έλαφρή έσσεται ώνή.

και δέ Οεληναίης φάσιν αι λεύσσης κεν ίούσης

175 έκ συνόδου πρώτον μετα<νισσομένης> τετράπλευρον

αϊθοπος Ήελίοιο, δικαιοτέροισιν άμεινον ·

χρήματα γαρ δώσεις δσου άΕιον ήν άγοράζειν

30 και πρήγμα λώον καταθήσεαι οΰτε μέν ήσσον

ουτε λίην τι περισσόν. έως δέ κεν είς διάμετρον

180 έσθλή πιπράσκοντι και έγκαλέοντι συνοίσει.

τό τρίτον αδ τετράγωνον έπήν έλικώπις όδεύη,

ώνεΐσθαι τότε καλόν δ βούλεται ή διακόψαι.

1 έυ| V ίη βηβ Κηβαβ. μεσουρανήματι] (κύκλψ) V. 2 έσπερινήν V. 4 άνείρος

Ρ. 7 αόπό Ρ. 8 οΐνωτον τέκμαρ έμμένειν είναι όπίσω Ρ. 11 άτιϊι V. 17 τής

δ Ρ ηοΐίβ βίπιί11ίπιίδ ίηΐβΓ δβ οοπιηιυΐαΐίδ. 21 ί Ρ. 22 ή μέν πλησιφάεσα Ρ.

24 ϊληΕα Ρ. 26 φασιν οί] φασιαι Ρ. 29 δσον Ρ. 30 λόιον καταθήεσαι Ρ.

31 κεν είς] ροδδίδ κίη νβΙ κίχη. 34 διακόψαι βί άίχίΐ, " νβηάβΓβ „ δί&ηί6θαΓβ

νοίυίΐ.
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τετρατίη πλευρή δέ θεής σύνοδόνδε κιούσης

βαιόν άν έκ πολλοΰ δοίης, τό τοι έσσετ' άμεινον.

ϋβ Γβ^ίϋυδ αάβυηάί9.

Ηβρίιαβδΐ., III, 20. (Πώς δεΐ άρχοντι και δυνάστη συντυχεΐν).

Αρμόζει δε άρχοντι συντυχεΐν της Οελήνης οΰσης έν Κριώ και Ταύρψ 5

και Διδύμοις και Καρκίνω και Παρθένψ και Ζυγώ, μάλιστα δταν έχη

τις δίκαιον πράγμα ή χρήμα άπαιτή · και έν Οκορπίω και ΤοΕότη και

Αίγόκερω ουσης, των άγαθοποιών μέντοι έπιβλεπόντων αυτήν άκά-

κωτον ούσαν. παραιτεΐσθαι τά έντυχικά ουσης έν Λέοντι και Ύδροχόω

και Ίχθύσιν. δια δέ τό άμφίβολον του ΤοΕότου αρμόσει τάς έντυχίας ίο

ποιεΐσθαι περί των είς κατηγορίαν όεπόντων, χάριτος δέ καί δσα αιτή

σεως έχει άνεπιτεύκτως έχει. εί δέ ϊδης και τάς γενέσεις τούτων οΤς

συντυχεΐν θέλεις,

185 και δ' δταν έΕ ώρης γ κεκλωμένον έν τινι ζώω

κείμενον εις ένιαυτόν, έχει δ' έν τώδε Οελήνην 15

φτινι συμβαλέεις, μάλα κεν πεφιλήσεαι αύτώ.

ην έτος άμφοτέροισιν όμοΰ πέση εις ένα χώρον,

σύμφωνον · τό δ' δμοιον έπί Ζώων άκουόντων

190 ήν ή δερκομένων, άριθμός δέ κεν έν Κρόνου εύτε

εωιδίω Παφίης τ' έκλειπτικός ου παροδεύη. 20

ευτε δέ περ μέλλης φιλίας Ευνδήμεναι άρχήν,

πρώτα μέν άλλήλοις εύσύνδετα φώτά τοι έστω

και δ' άγαθοί τούτοις έπιμάρτυρες, οί δ' όλοεργοί

195 είεν Ι απόστροφοι- μάλλον γε μέν έστι κακίων

"Αρης Ήέλιός γ τ' έναντίος ή τετράγωνος 25

εϊη, άτάρ Φαίνων, όπόταν λευκάντυγα Μήνην

Ι και δ' άλλω συνίησι άμεινον έπεί κε πέλοιεν

αστέρες όρφναΐοι θέσιας λελαχόντες άγαυάς

200 χώραις αίσι γάνυνται.

και κατά τά πρόσωπα τους άστέρας έφάρμοΣε, τά μέν στρατιωτικά τω 30

"Αρει, τά δέ ηγεμονικά και βασιλικά Διί, τά πρεσβυτικά τψ Κρόνψ, τά

θηλυκά τή Αφροδίτη, τά λογικά τω Έρμή.

1 σύνοδον Ρ. 2 πολοΟ Ρ. εκ π. (Ιΐχίδββ νίάβΐυΓ ρΓο άντί π. ? εσεται Ρ. 7 άπο-

τοίη Ρ. 9 πιαηοα βδΐ οΓαΐίο. 10 δαςίΐΐαηυβ βδΐ είιμετάβολος , οΓ. Μαχίηιιιδ, βά. ΙιικΙ-

ν/ίοί, ρ. 107, 14. 11 δσα και Ρ. 12 οΤς] ή Ρ. 14 ηί1 πυΐ3Γβ αυβπβ δυπ ηίβί Σώοις.

16 Λτιν Ευμβάλεις μάλιστα κεν τε φίλησαι εαυτώ Ρ. 18 τό] τών Ρ. 19 ήεν Ρ.

χρόνω πιυΐανί άΐώίΐαηβ. 20 ζαιδίω φιλίης έκληπτικός ηιυΐανί άΊι&ίΐαηδ; ΓοΓΐ. ίη

άριθμός βδΐ νίΐίυπ), βΐ χρόνος άΌηιίηυπι ΐβπιροπβ, ζώδιον φιλίας αιιιίοίΐίαβ οίβπιπι

άβδίριαΐ. 21 Ευναλήμεναι Ρ, ηοίυί Ευνθήμεναι. 23 οΐ δολοεργοί Ρ. 24 ΓοΗ. Γοπηει-

νίΐ άποστρόφιοι. 25 ροββίβ"Αρης'ΗελΙψ εί έν. βΐ ίηίΓα λευκάντυγι Μήνη. 26 άτέρ

Ρ. 27 Γυίΐ βίο ΓβΓβ : καί δ' άλλοισιν έασιν άμείνονες, εϊ κε ιγ. 28 λελαχότες Ρ.

29 ρεσίεσσι γανϋνται Ρ. 30 κατά ίη Ρ βχΐαΓβ ηοη ρΓαβδΐο, ουηι ΙίΐΐβΓα. άβΐπΐα βίΐ.
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ϋβ δβΓτίΐυΙβ.

ΗβρΙιαβδΐ., III, 21. (Περι έλευθερώσεως)... φυλάσσειν δέ χρή έν

πρώτοις την Οελήνην άκάκωτον και άγαθοΐς συνάπτουσαν έπεί τό

έναντίον πββούσης ή δουλεία πολλψ άμείνων έσται της ελευθερίας, ώς

5 φησι Δωρόθεος έν έπεσιν

201 δουλοσύνη κρείσσων και έλευθερίης κε γένοιτο.

και τό ήμισφαίριον δέ τό τε ύπέρ γήν και τό ύπό'γήν όρατέον οί γαρ

ύπέρ γήν τά μετά την έλευθερίαν μηνύουσιν, οί δέ ύπό γήν τά έν τή

ελευθερία · και έάν μέν τις εις τό ύπέρ γήν ήμισφαίριον ή Τών άγαθο-

10 ποιών, πάγκαλα τά μετά την έλευθερίαν προμηνυτέα και χρόνους ζωής ·

202 Μήνη δ' έν δυτικώ σύν έοΐ φθοροποιόν έχουσα

αίψά κεν έΕολέσειε πεφευγότα δοΰλιον ήμαρ ·

τουτέστιν άπολλύει εύθΰς μετά την έλευθερίαν ουτω τυχούσα ή

Οελήνη.

15 Όβ ίηΐβΓΓο^αΐίοηβ.

ΗβρΙιαβδΐ., III, 26. Εϊ τις ούν χρήζαιν προσενέγκαι αϊρεσιν περί

οίουδήποτε πράγματος,

204 κεΐνον άφ' ώρονόμοιο λογΚεο, σόν δέ τό δΰνον

ή πράΐις τό μεσουράνημα, τό τέλος τό ύπόγειον.

20 Όβ πιυΐυ0 άαηάο βΐ αοοίρίβηάο.

ΗβρΙιειβδΐ., III, 28, (Περί δανείων)... φυλάττου δέ δανείζων την τοΰ

Έρμοΰ μετά Κρόνου στάσιν και έτι της Οελήνης έν αρχή του Λέοντος

και τών Διδύμων και του ΤοΕότου, και δτε τουτων αί άρχαι τών

Ζωδίων

25 205 γαίης ύπεραντέλλουσι.

εί δέ λαβεΐν έθέλεις αυτός χρέος, ώδέ τοι έστω

λώιον Ύδροχόω και Οωρπίω ήδέ Λέοντι

δΐα Οεληναίη και Ίχθύσιν άμφίς έοΰσα

ή ένι ΤοΕευτή καί οί φάος ένδεές έστω,

30 210 ώς δ' αυτως και άριθμός ·

ή δέ Αφροδίτη και Ζεύς και ό Έρμης έπιμαρτυρήσωσι τή Οελήνη 1

πολύ βέλτιον, έάν και τω ώρονόμω *.

6 δουλωσΰνη Ρ. ρΓο καί ίη Ρ ηοΐα νβΓΙιί κέντρων. έπιθερίης κοί γένοιτο Ρ.

11 συνέει Ρ. 12 δοΟλον Ρ. 13 άπολύειν Ρ. 25 ύπέρ άνατέλλουσιν Ρ. 26 Λδε]

δέΡ. 27 κοί λέοντι Ρ.

1 δΐώίυηςο βχοβΓρΐυηι β αοά. 3, ΐ. 278", ρλε', αά βυηάβηι Ιοουπι οαπηίηίβ ΏοΓο-

ΐΙιβαηί ρβΓΐίηβηδ, ςυοά βχ ίρβο ροΐίυβ ϋοΓοΐΗβο φιαχη βχ ΗβρΙιαβδΐ., III, 28, 0υχίδδβ

οΓβάίάβππα.
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Δωροθέου Οδωνίου περί δανείου.

Έάν δανείσεσθαι θέλης, έστω ό μέν ωροσκόπος ό δανειστής, το δέ

δΰνον ό δανειζόμενος, τό διδόμενον τό μεσουράνημα ή ό Έρμης και ή

Οελήνη · τό δέ ύπόγειον μηνύσει την έκβασιν τοΰ χρέους. έάν ή Οελήνη

άκάκωτος, άπολήψεται δ έδάνεισεν Έρμης δέ άπό Κρόνου βλαπτό- 5

μενος βλάβην και δόλον έσεσθαι τω δανείσαντι μηνύει άπό του δανει-

σαμένου. Έρμης υπό "Αρεως βλαπτόμενος έρις και μάχας και κατηγο

ρίας μεταΕύ αμφοτέρων έσεσθαι δηλοΐ. Έάν δανείσασθαι θέλης , έστω

ή Οελήνη Ύδροχόψ ή ϋωρπίω ή Λέοντι ή Ίχθύσιν ή ΤοΕότη λειψιφω-

τοΰσα και τοΐς άριθμοΐς αφαιροΰσα, και Ζεύς και Έρμης και Άφρο- 10

δίτη μαρτυροΰντες αύτη και τω ωροσκόπιο ή αύτη μόνη· έάν δέ

άμφοτέροις γ έπι είκός δέ και τό δάνεισμα έσται.

Όβ ρβΓβ^Γίηαΐίοηβ.

ΗβρΗαβδΐ., III, 30. (Περί αποδημίας).

211 Εί δέ νύ τις πάτρηθεν έπ' άλλοδαπήν χθόνα βαίνοι, 15

αύτόν άφ' ώρονόμου, χώρόν γέ μεν είς δν άπεισιν,

έκ δυτικοΰ κέντρου, πρήΕιν δέ τοι έκ μεσάτοιο

ύψεος εύ φράσσαιο · τί δέ <αύ> τέλος έσσεται αύτω,

215 ζώω ύποχθονίω σάφα κεν μάλα τεκμήραιο.

έπιΖητει, φησίν, τους άγαθοποιούς των άστέρων, οποίαν στάσιν 20

έχουσι και σχήματα· αγαθόν γάρ καθολικώς μηδενός των άστέρων

στηρίζοντος και συσχηματιζομένου τη Οελήνη τάς έκδημίας ποιεΐν

συμφορώτατον δέ άποδημεΐν της Οελήνης αύΕούσης τω φωτί και

προστιθείσης τοΐς τε κατά μήκος άριθμοΐς και τω πλάτει. Ροδΐ ηοη-

ηυΙΙα αϋα : ταΰτα δέ και Δωρόθεος έν τοΐς έπεσιν άναδιδάσκει ουτως · 25

216 έσθλός έν ώρονόμω βεβαώς έν πάσιν άριστος

έσθλός [δέ] και δύνοντι βεβώς έπικερδέα χώρον

κεΐνον, έφ' δν τις άπεισι, λέγει, κήν έίνεκα δόΕης

είς αύτόν στέλλοιτο · παρών δ' έν τωδε πυραυγής

220 "Αρης ή Φαίνων κρυόεις δτε μέν γε βαρείας 30

νούσους, άλλοτε δ' αυτε μάχας, δτε δ' ΰβριας αινάς.

μηδέ Οεληναίης έπί δαίμονος ούλομένοιο

ήέ τύχης, δπερ έκτον άφ' ώρονόμοιο, βεβώσης

άρχοιο Εενίης· ή γάρ τόδε πήμα φυτεύει

225 ήέ δυσεργείην ή και βιότω τινά λώβην. 35

ναι μέν δή και άνακτα <τόπων> τεκμαίρεο Μήνης

2 άβΙ)β1>8ΐ δανείσασθαι. 4 Γυίΐ οΙίπι Οελήνη ή. 7 Γοπηανίΐ έρεις υΐ πόλεις.

12 ροβδιβ επιεικές [δέ], δβά α1ίυα. ςυίά ΙαΐβΓβ νίάβΐυΓ. 1δ πατρώθεν Ρ. 18 φρα-

σεο-τί δέ τ. εσται Ρ. αυτή Ρ. 19 κεν μάλα] ε μαλιστα Ρ. 26 βεβαώς Ρ. 30 γε]

τις Ρ. 32 ενι δαίμον' Ρ (ΓοΓΐ. ίυίΐ -μονος). 36 ρθδβίβ δνακτ' οίκου βΐ δίηι.
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ήδέ και ώρονόμου, μήπου κεκρυμμένος εϊη

φέγγει μαρμαρυγή <τε> δεδασμένος Ήελίοιο.

εί δέ στηρίζει τις άπ' αμφοτέρων γ τούτων,

230 βαρδίστας κεν όδούς ή πρήΕιας έκτελέσειεν.

5 καθολικώς έκ παρατηρήσεως· έν τψ δυτικώ κέντρω τυχοΰσα ή έν τω

τούτου άποκλίματι μακράς τάς αποδημίας παρέχει, τοΐς τε από Εένης

είς τά οίκεΐα έρχομένοις τό αυτό σχήμα ταχείας τάς άναστροφάς

δηλοΐ. τον ούν τής Οελήνης, φησίν, οίκοδεσπότην και του ωροσκόπου

όρατέον, μή υπαυγοι είεν ή στηρίζοντες- παρολκήν γάρ ή άπραΕίαν

10 έργάζονται.

... άσύμφορον δέ έν Κριψ· ου μόνον γάρ πλοΰ, αλλά και έμπορίας

κατάρχεσθαι αηδές· ό δέ Δωρόθεος ού δέχεται τουτο...

Και ταΰτα μεν ό Νικαεύς Πρωταγόρας· ό δέ Δωρόθεος έν τοΐς

έπεσι περί αναγωγής ταΰτα ·

15 231 πλωέμεναι χατέουσιν άληθέα ταΰτά κεν εϊποις.

εύτε Οεληναίη μήτις κακός ήέπερ έσθλός

μαρτυρέοι και δ' αύτή ύπερχθονίη φορέοιτο

των πρώτων Κριοΐο παρερχομένη μοιράων

235 είς δεκάτην, ουτω κεν έΟπλους τεκμαίροιο.

20 Ταύρω δέ μέγα χεΐμα, κακός δέ <έ> μήτις όράτω,

λυγρόν έπει τούτοις έργου τέλος αιέν όμαρτεΐ.

έν Διδύμοις ευτ' άν τις άπ' όγδοάτης άνάγηται,

νόστος μεν χρόνιος τότε γ' έσσεται, άλλ' έπιτερπής·

240 Καρκίνος αύ πολλαΐς κεν άνιήσειε γαλήναις,

25 άλλ' ούδέν βλαφθείς άφίκοιτό κεν ήχι θελήσει.

αϊ κε δ' έπί βλοσυροΐο τύχη γ καθε Λέοντος,

έσται τις κίνδυνος ύπέρθ' άλός άνέρι τούτω ·

μαρτυρέων δ' όλοός τις έπ' άλγεσιν άλγεα θήσει.

245 ναι μήν, Παρθενική σταχυηφόρος, ουτι γ περώην

30 οϊσεις άνομένοις πλόον άνδράσιν άμφί Ζυγω δέ

έκ μοίρης δεκάτης ού μέμφεται οΰτε κέλευθον

ύγρήν ουτε περ άλλο, και ήν γ έστωηοσ ΓηοΊ.

Οωρπίω άμφίς έοΰσα τά μέν κατά πόντον έκείνοις

250 άσφαλέως θήσει, ψυχήν δ' εϊωθε ταράσσειν.

35 ΤοΕευτής χειμώνα φόβους τ' έπισύρεται άλλους.

ευπλοος Αιγόκερως, δτ' άμείψεται εννέα μοίρας·

έμπης δ' αύτε και αύτός άγει ταραχήν τινα θυμώ.

1 ώρονόμοιο μήπου κεκρυμένοι ή Ρ. 2 φθεγγεα μ. δεδασμένοι Ρ. 4 βραδεΐς

τάς κεν Ρ. 6 τούς ... ερχομενους Ρ. 15 άλητέα Ρ. 18 παρεχομένη Ρ. 19 κεΟ-

πλοας Ρ. 21 έπί τούτους Ρ. 22 έστάν τις Ρ. άποδογδοάτης Ρ. 23 χρόνοις

τό γε εσται Ρ. 26 και καδε βλ. Ρ αΐ ΓοΓΐ. ίη καθε 1αΐβΐ καθύπερθε. λεΌνος Ρ.

28 άλγεσθήση Ρ. 30 ενομενοις Ρ. 32 έστω οοπιρβη(ϋο βοΙίΐο βχρππιίΐυΓ.

34 άσφαλεσθήση Ρ. 35 χειμώνων άφόβους Ρ.
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νωθής Ύδροχόος, το δέ τοι τέλος ούκ έπίμεμπτον.

235 Ίχθύσι δ' αυ γ κίνδυνον νόσον τ' έπί τοΐσιν έσεσθαι

σημαίνει, θουροΐο μάλιστα <δέ> δερκομένοιο

λυγρή μαρτυρίη · πεφύλαΕο δέ νήϊον ίστόν.

φησί γαρ έν τοΐς έΕής · μή έστω ή Οελήνη συνάπτουσα τω Κρόνψ 5

στηρίζοντι μήτε τετράγωνος. λέγει γαρ δτι, έάν και τριγωνίκή, και

ούτως μόγις σωθήσονται έκβαλόντες τοΰ φορτίου. συνδιατιθέντος δέ

μετ' αύτών στηρίζοντος και τοΰ Έρμοΰ πλείονα και χείρονα τά κακά

έσται, άγαθοποιοΰ δέ όρώντος έλαφρά τά κακά.

258 εϊκελα δ' αύ τούτοις ρέΕει Κρόνος ώρονομεύων 10

και χωρίς Μήνης έλικώπιδος· εί δ' έν ζωω

260 είη δπη και πρόσθεν, δτ' έκπεσε μητέρος άνήρ,

ήέ τρίγωνος έών ή και τετράγωνος έκείνω

ήέ και άντικρυς, τότε κεν μήκιστα γένοιτο.

εί δέ θέσιν τοίην, οϊην Φαίνοντος ίλεΕα, 15

σχοίη Άρης Μήνης καθ' ύπέρτερον

ήμισφαίριον έρχομένης, τουτέστιν εις τό δέκατον άπ' αύτοΰ έρχομένης

μάλιστα, κακά σημαίνει και μίση και στάσεις και έν αύτη τή νηι και

έως αίμαγμοΰ·

265 ευτε δέ κεν ΤΤυρόεις Φαίνων θ' άμα και τρίτος Έρμης 20

τοίην άλλοθεν άλλος έπισκοπέησι Οελήνην

ήπερ και έ£ όμόθεν, στυγερός και άφυκτος όλεθρος.

Ισα δέ και Οτίλβοντι μιγείς όλοφώιος'Άρης.

ήν δέ Κρόνος και "Αρης ό <μέν> "Ηλιον δς δέ Οελήνην

270 δέρκηται, και τοΐσιν άεικέα λυγρά πιφαύσκει. 25

Ζευς δ' δτε τετράπλευρος άνω χθονός εϊδετ' ίοΰσαν

ήύκερον Μήνην, τότε κεν πλόος Ισσεται έσθλός.

και πρήΕις τούτοις και έλπίδες αί κατά θυμόν

έψονται μάλα γ δ' αν κεν, έπήν έρόεσσα Κυθήρη

275 Αίγιόχω λεύσσησιν όμοΰ · κήν άλλοθεν αυτή 30

όσσομένη, τότε πολλά χαρίσσεται οΐα λέλεκται.

καλά δέ και μουνάΕ κραιπνήν όρόωσα Οελήνην

δώσει Κύπρις άνασσα και ώφελίας τινάς ώκεΐς

και πλόον ήρεμέοντα γυναικείους τ' όαρισμοΰς.

280 ευτέ γε μήν φάεσσι δυσίν νωμήτορες έσθλών, 35

Ήελίω Μήνη τε, συν Έρμάωνι γένωνται

μάρτυρες, ούκ έσται τούτου πλόος άλλος άμείνων.

ήνίκα δ' ώρονόμω κακομήτιες έγγεγάωσιν

1 τοι] τι Ρ. 2 ροβδί9 όδύνην τε νόσον τ. 8 αίιτούς Ρ. 11 ΓοΓΐ. ένί Ζψψ. 14 ή

καί άντικρυ Ρ. 16 μήνας κοθ' Οπερον Ρ. 21 άλλοθι Ρ. 22 ίπέν Ρ. 24 ήλίαι Ρ.

26άνάχ.ϊδηταιοΰσανΡ. 30λείισησινΡ. 31 χαρίσεται Ρ. 35φάεσιΡ. 37οίικετεΡ.
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άστέρες, | εύρύκεται δέ θοί) συνέωσι Οελήνη,

285 ή και έναλλάγδην, σκαιήν ποιοΰσι θάλασσαν.

κρύψας ένέθηκεν

φαρμακόεν ·{· λύσις · σταρ ουτι γε Καρκίνος αΐθων

ουτε Λέων τούτοισιν έπάρκιος. ή δέ νυ Κούρη

έσθλή και Ζυγός Ισον. άτάρ χθόνα ποσσίν άμύσσων

Οωρπίος ούκέτι τοΐος· Όιστευτήρι τε £έζειν

ήδέ και Αίγοκερήϊ· καθ' Ύδροχόου δέ βεβώσης

ώρης ή Μήνης άνεμώλια πάντα τελέσσεις.

έν δέ τοι Ίχθύσιν έστιν από έΌ λυγρά διώκειν.

Ζευς δέ και Άφρογενής <ώρη> Μήνη τε παρέστων

ήέ νυ λευσσόντων · σκεδάσουσι γαρ αϋτίκα πήμα.

ϋβ άίδοοΓάΠδ.

Ηβρίιαβδΐ., III, 34. (Περί κριτηρίων και έκκλήτου και νίκης και

15 ήττης)... έκτεθείσθω δέ και τα παρά Δωροθέω περι τούτων εύεπείας

χάριν και μνήμης ·

296 ναι μην εις κρίσιας περινεικέας όρνυμένοισι

ώδε συ κεν χατέουσιν άληθείην αγορεύσεις.

λάμβανε δ' έκ ζώοιο κατήγορον ώρονομοΰντος·

20 κήν μέν Ιοι στερεόν, γνώμην ήν έσχε φυλάΕει.

300 έκ δέ νυ των, α δίσωμα φατίζεται, έκ μετανοίης

τρέφεται έΕ έτέροιο και είς όδόν ϊΣεται άλλην.

ζψοΐς δ' έν τροπικοΐς άτελής τοΰδ' έσσεται όρμή.

τά άλλα έφ.εΕής όμοίως · έν δέ τω τέλει φησίν

25 . εύτε δ' άν άμφω

ώρης και δύσιος γίνοιντό κεν είν ένί ζώω

305 έρχόμενοι βασιλήες έν οίκείοισι προσώποις,

φράζεο νείκεα ταΰτα · και Έρμείαο μέν δντος

εωιδίου, προς τέκνον ή έν τέκνοιό γε τάΕει

30 κείμενον εί Παφίης δέ τύχη, κατέναντα γυναικών

ή και άδελφειής προσκηδέος ήέ θυγατρός

310 ήέ νυ θηλυτέρης, Ευνόν λέχος ήτε λέλογχεν.

εί δ' άφ' Ένυαλίου

γ οίκρούς

1 ΙαΐβΙ είιεργεΐς νβ1 βίπι. δή Ρ. 3 ββςς. αά αίΐυά οαρυΐ (περί φαρμάκων νβΙ

απι.) ρβΓΐίηβΓβ νίάβηΐυΓ, ρΙυΓα ί^ίΐυΓ βχοκίβπιηΐ. 4 δίΐηβ λύσσης αη λύσεις άίίαάί-

οαπ ηβςυίΐ. άρτάρ 6 τι (Ηΐΐ. βΓΟϊα) Ρ. 6 ποσίν Ρ. 7 ίηίϊηίϋνυβ ρΓο ίηιρβΓαΐίνο.

8 αίγοκήρηϊ Ρ. 9 τελέσεις Ρ. 12 λευσόντων Ρ. 17 περ ή νείκαια Ρ. 26 εν Ρ.

, 28 έρμίω μέν δνταις Ρ. 31 άδελφής π. ή Ρ. 32 λέλοχεν Ρ. 33 βΐ 34 βραΐίβ ναοικι

Γβϋοΐα ίη Ρ.

290

10

295
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δτε δ' αύτε πέλει τόπος Αίγιόχοιο,

ήτοι πρεσβυτέροισιν όμαίμοσι δηριόωσιν

315 ή θείοις. ει δ' αυτε Κρόνου, γενετας κεν έφεύροις

ή πάππους η τοΐσιν έοικότας <έκ τε> χρόνοιο

έκ τε γένους. τά δέ δμοια και Ήελίου ένί χώρψ. 5

έν δέ Οεληναίης ή μητέρας ή μητρυιάς.

ϋβ ίΠ0Ιυδίδ ίΠ 0αΓ0βΓβηι.

ΗβρΙιαβδΐ., III, 36. (Περί τών είργομένων). Περί δέ των είργομένων

έπιτηρητέον την Οελήνην καθ' αυτήν, έν ποίω ζψδίω τυγχάνει τη ώρα

του εϊργεσθαι- και έάν μέν τύχη έν Κριώ, 10

319 λύσιν τέκμαιρε ταχεΐαν.

έν Ταύρψ μενέει δέ πολύν χρόνον · εϊνεκα δ' αυτε

κτήσιος ήν άρα τοΰτο πάθη, ταύτην μέν όλέσσει.

υστερον αυ φυλακήν και άλγεα φεύΕεται αύτός.

έν δέ Κασιγνήτοις, εί μη λύσιν έν τρισίν ε'Εει 15

ήμασι τοΐς πρώτοις, τετρύσεται έν κακότητι.

325 Καρκίνος αυτ' έπι δηρόν άεικείη μιν έρύΕει.

εύτε δέ βρυχητήρος ύπερφορέοιτο Λέοντος,

άνδρός έρισθενέος και μείζονος άλγε' έκητι

γ έπεται ουδέ μίνυνθα συνέσσεται άλλ' έπι δηρόν. 20

άμφι δέ Παρθενική μάλα κεν /ίέποι ένθα και ένθα,

330 δττι κε τεκμαίροιο' τό δέ πλέον έστ' έπ' άρωγή.

έν Ζυγώ έπλετο φύΕις · έν όκταπόδψ δέ Οελήνη

ϋωρπίω <εί> βεβάησιν, άεικείη μιν έρύΕει

ούδ' όλίγον μίμνοι κεν έπι χρόνον, έμπα δέ λύει. 25

ΤοΕευτήρ έπι μακρόν έν άλγεσιν άνέρα <θήσει>,

335 πλην άνεσιν δεσμοΐο παρέΕει . . ....

αύτάρ έν Ύδροχόψ και Ίχθύσι δήν μενέουσι

τειρόμενοι χαλεπή τε κακηπελίη μογέοντες.

ταΰτα Οεληναίης μούνης τούτοισιν έπούσης, 30

οις προέφην θέσιες γάρ έναλλάσσουσί μιν άστρων,

τουτέστιν οί μέν άγαθοποιοί συνόντες ή όρώντες ταχεΐαν τήν άφεσιν

ποιοΰσιν, οί δέ κακοποιοί ούκέτι.

340 εί δ' άρ' όμοΰ Μαίης τε πάϊς Φαίνων τε και Άρης,

τήδέ μιν έν δεσμοΐς φθισίβροτος αίσα κίχησι. 35

1 οΙχιόχοιο Ρ. 2 δηδίωσιν Ρ. 3 έν βΐ γενετάο υΐ νί(ϊ. βΐ έφεύρης Ρ. 4 πάππου

βΐ έοικότε Ρ. 5 έν Ρ. 6 τε σεληνέησΐ μ. ήέ Ρ. 12 δέ μενέει δέ Ρ. 13 όλέσει Ρ.

14 δ' αυ φυλακτηκήν Ρ. 17 άεικίη μήν Ρ. 19 έκητι] έκεΐα Ρ. 20 ΓοΓΐ. ηϋ Ιαΐβΐ

ηίβί έσσεται συ έσεται Ρ. 22 καί τεκμαίρεο Ρ. πλέονεσ έπι (νβ1 ει) ραιγή Ρ.

23 σελήνην Ρ. 24 βέβλησιν Ρ. 28 άτάρ Ρ. 29 κακή πελείη Ρ. 30 μόνης Ρ.

31 μινάς άστρων Ρ. 35 δενμοΐς Ρ.
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και δ' ώρην φράζοιο τίνες τ' έπιμάρτυροι αύτη

κείνην, ή ρ' έφύτευσε και ήγαγεν άνέρ' ές ήμαρ.

κρέσσων αύ τούτοισι Οεληναίη μινύθουσα

345 έσσεται. αύΕομένη δέ [τε] χερειότερ' ε"ρτα τελέσσει.

5 και Μήνη σύνδεσμον έπήν μέλλησιν ανασσα

λυέμεναι, τόδε σήμα κακών τεκμήρατο φύΕιν.

κήν συναφήν άκτΐσιν ύπ' Ήελίοιο τυχούση

Κύπριδι ποιήται, τότε δ' άρ βροτόν αίνά παθόντα

350 έκ συνοχής λύσειεν άεικελίων τ' όδυνάων.

10 ώς δέ και Έρμείη συναφήν δυτικώ γεγαώτι

έσπερίω τεύΕασα κακών άπότευΕιν έδωκε.

μέσσοις δ' έν ζώοισιν άφ' ΰψεος ούρανίοιο

εΐως δυομένου, ϊνα τε κλίσις είς νότον έστίν,

355 Κύπριδι συμμίσγουσα και Έρμάωνι συνοΰσα

15 ρύεται έκ δεσμοΐο, και ήν έλικώπιν άνασσαν

Αίγίοχός τε Κρόνος τε τριγωνίζωσιν όρώντες

I ουφιν ανευ

Ηβρίιαβδΐ., III, 37. (Περί δραπετών) ίηοίρίΐ ηυηο α νβΓ&ίδ : ταΰτα

μέν έν τοΐς έπεσι Δωρόθεος. ΕΓ^ο 1ϋ>Γαποπιπι ρίςηΙία νβΓδιιδ

ίηΐβηβΓυηΐ.

1 βράζοιο Ρ. 2 ε(ς πήμα Ρ. 3 αύτοΟ τοΐς Ρ. 4 έσεται Ρ. 8 δ' άρ] γαρ Ρ.

10 έρμήην ίσον άμφοίμ Ρ. 12 μέσοις Ρ. 14 κύπρι Ρ. 16 αίχίοχος βΐ τριγωνί

Σουσιν Ρ. 17 βραΐίυπι ηια^ηυπι ΓβΙίοΐυπι ίη Ρ.

ΟοΡ. IV. 8
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Ρ. 7, τ. 4, Ιβεβ ί. 234

Ρ. 27, ν. 7, Ιβρβ Γ. 202'.

Ρ. 42, η. 1, ν. 3, Ιβ^β είς τό α' βιβλίον.

Ρ. 51, ίηΐβΓ Γ. 83' βΐ Ρ. 85, Ιβββ Γ. 84' (ρΓο 85ν).

Ρ. 64, τ. 23, 1β£β "Αντίγονος.
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ΙΝΌΙ0Ε5 ΝΟΜΙΝϋΜ

Νυπιβπ ριϊοΓββ ρβκίηαιη οΐ νβΓβυπι άββί^ηαπΐ, ροβΐβποΓββ υηοίβ ΙηοΙαιί

οοάίεβπι βΐ ΓοΗυιη

I. ΝΟΜΙΝΑ

Αοΐιπιββ 42 (4, 1. 112) ; 51 (8, Γ. 1).

ΑβΒγρΐη 2 (1, Γ. 163') ; 5 (1, Γ. 210" βΐ 213) ;

6 (1, Γ. 232) ; 10 (1, Γ. 263- βΐ 264) ; 11

(1, Γ. 270"); 15 (1, ί. 345, 346' βΐ 349);

29 (3, ί. 37'); 41 (4, Γ. 77).

Αηιηιοηίυβ ρΗίΙοβορΗυδ 3 (1, Γ. 179).

ΑηΐίΒοηυδ Νίοαβηυί 5 (1, ί. 214); 7 (1,

ί. 235") ; 64, 14, 23; 67, 6-7 1 , 30.

ΑηΐίοοΗυβ 9 (1, ί. 249); 15 (1, ί. 342");

29 (3, Γ. 41 β(ις.): 35 (3, ί. 123) ; 51 (7,

ί.83);.83, αάη. 1.

Αρο11ίηαπιιβ 15 (1, ί. 342").

ΑροπΐαδαΓ 4 (1, Γ. 204"); 10 (1, Γ. 267");

21 (2, ΐ. 114 βΐ 118); 22 (2, ί. 120); 45

(4, Γ. 152") ; 53 (10, ί. 33) ; 62, 31.

ΑΓα1)ββ 11 (1, Γ. 270); 15 (1, ΐ. 345"); 35

αάη.

ΑπδΐοΐβΙβδ 28 (3, Γ. 3).

Οαηίο1ίυϊ βρίβοορυβ 4 (1, Γ. 203).

0αρίβββ 27 (2, Γ. 218").

Οπΐοάβπιυδ 14 (1, ί. 302 βΐ 340"); 15 (1,

ί. 342"); 72,19.

ΟβπΊορΙιίΙυβ 50 (6, οαρ.^α').

ϋοΓοΐΙιβυβ 5 (1, ί. 213"); 8 (1, Γ. 246); 12

(1, ί. 278") ; 15 (1, (. 342") ; 27 (2, Γ. 222) ;

41 (4, ΐ. 77); 46 (4, Γ. 172"); 53 (10,

Γ. 65"); 55 (10, ί. 91); 64, 12; 67, 8;

72, 11; 81, 1-11; 91-113.

ΕδάΓαβ 51 (7, ί. 73") ; 56 (12, Γ. 119).

ΟβοΙιίαβ 42 (4,Γ. 115").

6βθΓ8ίυβ Ο&Γγβοοοοοβδ 51 (7, Γ. 85).

ΗβϋοάοΓυβ 2 (1, ί. 159) ; 6 (1, Γ. 225 βΐ

226); 8 (1, Γ. 246"); 25 (2, ΐ. 161 βςς.);

δΟΒΙΡΤΟΚυΜ

30 (3, ί. 65); 33 (3, ί. 96); 41 (4, ί. 83

δ(1(1.).

ΗβρΗαβδΐίοη 5 (1, ΐ. 213" βΐ 214); 6 (1.

Γ. 226 βΐ 230"); 7 (1, 0αρ. ϊβ'); 8 α.

Γ. 246); 11 (1, (. 270"); 12 (1, οαρ. ρκΓ,

ί. 278) ; 13 (1, ί. 284 βςς.); 14 (1, ί. 299,

302 βΐ 340"); 15 (1, ί. 342" βΐ 347); 41

(4, ί. 77) ; 48 (6, Γ. 248") ; 51 (8, ί". 38 βςφ) ;

57 (17, ί. 26); 62, 18-33; 67, 1;

72, 1-25. ΟΓ. 92 δψ}.

ΗβΓπιββ Τπβπιβ8ίβΐυβ 21 (2, ΐ. 117'); 24,

(2, ί. 152) , 39 (4, Γ. 38") ; 48 (4, Γ. 213") ;

78, 1-7.

ΗβΓο 34 (3, ΐ. 111).

Ηβδίοάυβ 33 (3, Γ. 92).

Ηίρροοπιΐβί 35 (3, ϊ. 123").

ΙοΗαηηβδ Αρίάπη 42 (4, ϊ. 115").

ΙοΗαηηβδ Οαπΐαΐβηιβ 3 (1, Γ. 180"); 4 (1,

ί. 203 βφΐ.); 5 (1, Γ. 221) ; 7 (1, ΐ. 233" βΐ

234); 14 (1, ί.303'); 15 (1, Γ. 341").

ΙοΗαηηββ ΡΗϋοροηηβ 3 (1, ΐ. 182").

ΙυΙίαηιΗί 20 (2, ΐ. 107); 25 (2, Γ. 159); 32

(3, ί. 79) ; 80, 9-18, 32.

ΜαηβΗιο 5 (1, ί. 214).

Μ^αΙαβ 55 (10, ί. 81 βΐ 87").

Μαδβ0β ΡβΓδΐ 44 (4, ΐ. 143").

Μαχίπιυβ 22 (2, ί. 127 βΐ 129").

Μαζυηαΐβ Ρβκα 34 (3, Γ. ΙΙΟϊ.ΟΓ.Ζαη3ΐββ.

Μβίδπιρυβ 34 (3, ΐ. 101) ; 51 (7, ΐ. 74).

ΜυΗαπιβΐ ΡαβΗαβ 44 (4, Γ. 143").

ΝβοΙιβρδο 2 (1, ΐ. 163); 5 (1, Γ. 214); 7 (1,

ί. 235"); 52 (8, ί. 115); 56 (11, ί. 294) ;

67, 5; 98, 24.



118 ΟΟΌΙΟΕδ ΥΙΝΰΟΒΟΝΕΝδΕδ

Ρα1αηιβάββ 15 (1, <". 351).

Ρα1Λυβ 46 (4, ί. 168 βΐ 170); 63, 1-

67, 17.

ΡαηαΓβΐΗβ 1ί1)βΓ 11 (1, Γ. 276).

ΡαηοΙιαππβ 5(1,Γ.214).

Ραυ1«β ΑΙβχαηάπηυβ 5 (1, ΐ. 210"); 7 (1,

ΐ, 236); 11 (1, Γ. 276); 15(1, ί. 346"); 31

(3, Γ. 70); 33 (3, (. 92' βΐ 93"); 42 (4,

ί. 83"); 53 (10, Γ. 44).

ΡβΓβαβ 2 (1, ί. 30, 34 βΐ 157"); 10 (1,

ί. 268"); 11 (1. ί. 273"); 15 (1, (. 349);

40 (4, Γ. 52).

Ρβΐθδίπβ 2 (1. ί. 163); 5 (1, Γ. 214); 6 (1,

ί. 232) ; 7 (1, ί. 235"); 14 (1, ί. 299); 50

(6, οαρ. ρκη'); 56 (11, ί. 294); 57 (16,

Γ. 98); 62, 7-17; 67, 5.

ΡοΓρΙιγπιιβ 5(1, ί. 214); 15(1, Γ. 342");

72,5.

Ρι-οοίυβ 28 (3, ί. 11"); 33 (3, Γ. 93); 82,

1-17.

ΡΓο13(»οΓαβ Νίοαβπυβ 109, 13.

ΡΐοΙβπιαβυβ 5 (1, Γ. 213" βΐ 214); 6 (1,

Γ. 230' βΐ 232"); 7(1, οαρ. οδ') ;8 (Ι,ί.246);

13 (1, ί. 283 βΐ 288"); 14 (1, ΐ. 340"); 15

(1, (. 342") ; 16 (2, ί. 7 βςς.) ; 17 (2, Γ. 24) ;

28 (3, ί. 13) ; 29 (3, ί. 37· βΐ 39") ; 30 (3,

ΐ. 55); 33 (3, ί. 94"); 41 (4, ΐ. 77); 50 (6,

Γ. 286); 51 (7, (. 83· δςς.) ; 53 (9, ί. 153");

56 (13, Γ. 22).

Ργ0ιαβ0Γαδ 2 (1, ί. 163) ; 33 (3, ί. 97').

ΚΗβΐοπυβ 9 (1, ί. 219"); 13 (1, ί. 281'

δς(*.);48(ό,ί.1).

8α1πιββθΙιίηίαοί Ιί1)π 14 (1, ί. 302); 15 (1,

ί. 347).

δαίοπιο 35 (3, ί. 124) ; 84, 1-87, 33.

8αΓαθβηίουβ 1ΐ1)βΓ 27 (2, ί. 218").

δβοΙιβΙ ΡβΓβα4 (Ι,Γ. 203).

δβηβχ 24 (2, ί. 152").

8βΓαρίο 47 (4, Γ. 203).

δΐβρΗαηυδ Α1βχαηάπηυβ 14 (1, Γ. 292");

45 (4, ί. 151') , οΓ. 88, η. 1.

8γπιβ 9 (1, ί. 261).

ΤβυοβΓ ΒεΛγΙοηίυδ 9 (1, ί. 249") ; 55 (10,

ί. 94').

ΤΗβορΗϋυδ 8 (1, ί. 240 δςς.); 17 (2, Γ. 25

δ(ις.); 46 (4, Γ. 164 βΐ 173"); 52 (8, ί. 105).

\ ΤΙιΓαβχ11υδ 100,11.

Τίπιαβπβ 7 (Ι,Γ. 236").

ΤίπιοοΗίιιΊβ 8 (1, ί. 241).

ναίβηβ 4 (1, ί. 207) ; 5 (1, ί. 224 βΐ 224") :

17 (2, ί. 24).

Ζαηαΐββ 1 (1, ί. 1). Οί. Μαζυηαΐβ.

II. ΝΟΜΙΝΑ ΟΕΤΕΚΑ

ΑαΓοη 84, 8.

ΑΙ>πΛαηι 88, 16.

ΑοΗαίουπι οΙίπια 94, 53.

Αβ£γρΐυδ 53 (8, Γ. 191"); 93, 43, 45.

ΑβΐΗίορββ 94, 48.

ΑβαΓβηί 45 (4, ί. 156").

ΑΙβχαηάβΓ ίπιρβΓαΐοΓ 79, 27.

Α1βΧαηάβΓ Μαβηυβ 79,9, 11, 24.

Α1βχαηάπηί 79, 21.

Αηιπιοη 94, 58.

Απιραηαη ΤζβηροΗ άβοβηυβ 76, 26.

Αη3βαπι ΤβποΗβηι άβοαηυβ 77, 3.

Αηαβαπι Τβΐβο1ι άβοαηυί 75, 4.

Αηβδίυπι άβοαηυδ 73, 19

ΑρΗαοΗ ΜρβίΐΗ άβοαηοβ 75, 23.

ΑΓίΛββ (οΓ. ίηά. I) 11 (1, ί. 274); 48 (5,

ί. 7").

ΑηΛία 93, 43, 44.

Αιΐαΐ1βδ 94, 51.

ΑΓοΙιίπιοί ΙβίτιρΗ άβοαηυδ 76, 36.

Απ^υβΐυδ ίπιρβΓαΐοΓ 79, 25.

ΒαΙ>71οη 93, 42.

Βαβίϋυβ ίπιρβΓαΐοΓ 79, 26.

ΒαβζίηοΗ άβ0αηιιβ 77, 21.

Ββ1υβ Τγιϊυβ 93, 42.

Οαίη 01ιαηι άβ0αηυβ 77, 33.

ϋαρραάοοββ 94, 46.

0αι-ΐ1ιαΒο 94, 57.

Ο&αΙοΗβπι IοΗβπι 3β0αηΠβ 77, 13.

ϋΗπδΐυβ 88, 10, 11.

ΟΙιυηΙίαοΙιηι (Ιβοαηυδ 77, 25.

0!ιυηΐΗα άβ0αηυδ 73, 15.

Οίπιιηβπα 94, 62.

0οηβΐαηΐίηυβ ίπιρβΓαΐθΓ 79, 27.

ΟΓβΐα 94, 60.

Ογοίδάβδ 94, 50.
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ΟχΓβηβ 94, 54.

ϋαηίβΙ 84, 9.

ϋβΙρΗαα άβοαηυ9 73, 8.

ϋβΓορυΐ άβοαηυδ 76, 1.

ϋβυο^ίο 46 (4, ϊ. 173").

ϋίάο ΤγΓία 94, 57.

ϋίοοίβΐίαηυβ 26 (2, Γ. 174') ; 63, 2 ; 64, 27 ;

> 65, 23; 66, 17.

Ε1ίαδ 88, 3.

ΕυΓθρα 94, 61.

0α1)α0 88,17,20.

Οα1αϋα 45 (4, ί. 162").

0α11ί 94, 59.

Ηαάπαηυβ 28 (3, (. 13) ; 67, 1 δςο}.

Ηβ1Ιαβ 94, 49.

ΗίβΓαββδβΓ άβοαηυΒ 75, 1.

Ιαοο1) 88, 17.

Ιο1ιαηηββ ΟΙιαβαηίΐα 51 (8, Γ. 85).

Iβααο 88, 17.

Ιΐαϋα 94, 55.

Ιυρρίΐβν 94, 60.

1.αοοηββ 94, 53.

ΙιαρΗ ΜβίοΗ άβοδηυβ 76, 30.

Ι.βιηηί«β Ιαρίβ 52 (8, ί. 182).

Χ^Ιλο ίπιρβΓαΐοΓ 79, 27.

1ιβοηΐίυ8 66, 16.

Ι,Άγα 94, 58.

ΜαοΙιίΙυοΗ άβοαηηδ 77, 29.

ΜαοΙιΓαπι άβοαηυβ 77, 9.

Μαηυβί Οοηιηβηυβ 14 (1, ί. 303").

ΜαΓοΙιβιτι ά.βοαηυβ 76, 13.

Μβάίουηι ο1ίπια 93, 44.

ΜβπιρΙιϋβδ Ιαρίδ 53 (8, ί. 191ν).

Μβηαίτη 0ΙιίΙ1α άβ0αηαβ 76, 6.

ΜβηορΗπβ Γβχ 79, 10, 16, 23, 28.

ΜβΓοβ 28 (3, ί. ρππιυπι).

ΜιΛαβΙ αη^βίυβ 61, 2, 8, 16.

ΜίοΗαβί ίπιρβΓαΐοΓ 79, 26. /\

Μογβββ 84, 8.

Μρβί ΡΗο1αοΗ άβοαηυβ 76, 10.

ΜυΗαπιβΐ 14(1, Γ. 292").

Ο^ίυβ 94,51.

ΡαηοΙιαΐεψ άβοαηηβ 75, 28.

ΡαΓοΗαπι άβοαηυδ 73, 2,

ΡαΓββοΗαΓΐί άβοαηυβ 73, 24.

Ρβπίιαβ&ί 94, 47.

Ρ1ιαι·αηεα 88, 18, 21.

ΡΗοβηίοββ 94, 47.

ΡΙιΓ^ία 45 (4, Γ. 162"); 94,49.

ΡοΛ ΜβΙΙβρΙι άβοΕηυβ 78, 1.

Ροηΐυβ 94, 49.

ΒαρΙιαβ1 88, 5.

ΚΗοάυδ 94, 50.

Κοπιαηυδ ίπιρβΓαΐοΓ 79, 28, 29.

Ηοπιαηί 11 (1, ί. 274); 14 (1, ί. 292");

48(5,ί.7").

8απιραθΙι άβ0α1111β 75, 19.

8αι·οΗααπι 0οπιρ1ιββ άβ0αηυδ 75, 8.

8β1υαθ1ιαιιι 76, 23.

δβρΐβψ1 76, 20.

ΒβΐΙι 3 (1, ί. 175).

δίοί1ία 94, 58.

δγΓβπι ΗοΙαθΗηι άβοαηυδ 78, 6.

8γπιβ 28 (3, ί. 13).

Τα1αηΐίδ 0ΗαΓοΙιαΐη άβοαηυβ 75, 34.

Τβηυηι ΤαηίδοΗ άβ0αηυβ 75, 12.

ΤΗβοάοΓα ίπιρβΓαΐπχ 79, 26.

ΤΙιβορΙιϊΚιδ ίηιρβΓαΐθΓ 79, 16, 25.

ΤΙιΓαοβδ 94, 48.

ΤίηιοΐΗβυβ 14(1, Γ. 292").

ΤπιοΙιαρ Μβπι άβ0αιιυβ 75, 15.

ναΙαοΗ άεοαηυδ 73, 5.

ΖαοΛαΙ άβοαηυβ 73, 12.

ΖαοΗ Μβπι άβοαηπδ 76, 16.





ΤΑΒυΐ,Α ΑΚΟυΜΕΝΤΙ

ΟΑΤΑίοαυδ οοοιουΜ

Οοάίοβδ νίηόοΒοηβηδβδ 1

Οοαιοββ ΑυβΐΓιαοί οβΐβπ 57

ΑΡΡΕΝϋΙΧ

Εχοεπρτα ΕΧ οοηιοκ 1 (Ρηιι.. οκ. 108)

Ροπηυ1αβ τηα^ίοαβ 61

ΤΤετοσίρεος περί συμφώνων των τετραγώνων 62

Ηφαιστίωνος περί θησαυροΟ ........ 62

Εχβηιρία ^βηίΐυΓθΓυηι αχ ΡαίοΗο 63

Καταρχή βρίβΐυ1αβ. — Έτερα καταρχή περί σαβάνου άπολωλότος

παιδίσκης. — Περι λέοντος μικροΟ ει ήμερωθήσεται. — Καταρχή

Λέοντος στεφθεντος εν ΑλεΕανδρεία .

ΙοορβΓαΐοηβ Ηαάπαηί ςβηίΐυΓα , 67

ΕχοβΓρΐα βχ Ηβρ1ιαββΐίοηίδ, οαρίΐβ II, 10 , 72

ϋο άαοάβαηι βίζηοπιπι άβοαηίβ 73

ΕχΟΕΚΡΤΑ ΕΧ ΟΟΒΐΟΕ 2 (Ρηΐΐ.. ΟΚ. 115)

ΈρμοΟ τοΟ Τρισμεγίστου επιλογή καθολική 79

Περί τής τοΟ Κυνός ίπιτολής 79

ΊουλιανοΟ περί αγορασμοΟ 80

Περί άγορασμοΟ κοινά 80

Άπό τοΟ γ' βιβλίου τοΟ Δωροθέου 81
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ΕχΟΕΒΡΤΑ ΕΧ ΟΟϋΐΟΕ 3 (ΡΗ1ΐ.. ΟΚ. 179)

ΡΓοοΙί ίΓα^ικιβηΐα 82

ϋβ δβρΐβηι βΐβ11δπιιη ΙιβΓ1>ίβ , 83

Ιηοαηΐαηιβηΐα 81

δαρίβηΐία δαίοπιοηίβ 85

Ιηοαηΐαιηβηΐα ναΓία " 88

ΟΟΒΟΤΗΕΙ 8IΟΟΝII ΚΚΑβΜΕΝΤΑ ΜΕΤΒΙΟΑ 89

ΙΝ0Ι0Ε8

Iηάίοβδ οοϋίουπι 115

Ιηάίοββ ηοπιίηοιιι : I. Νοπιίηα βοπρΐοιυπι 117

II. Νοηιίηα οβΐβΓα 118

ΒπιχβΙΙίδ. — Τ^ρίδ ΡοίΧΕΙΠΠβ & ΟΕϋΤΕΗΐΟΚ.







 



 

ΕΝ ΥΕΝΤΕ ΟΗΕΖ ΕΕ ΜΕΜΕ ΕϋΙΤΕυΚ

0ΑΤΑΐ.οου8 οοοιουΜ Αδτκοι.οαοκυΜ ακΑΕΟΟκυΜ :

I. Οοάϊοβδ ΙΊοΓβηίίηοδ άβδοπρδίΐ ΑΙβχαηάβΓ ΟΙίνιβΓί. Αοοβ-

άυηΐ ΓΓα^ηιβηΐα δβίβοΐα ρπηιΐιηι βάίΐα α Βο11, ΟυπιοηΙ,

ΚΓοΙΙ, Οϋνίβπ, 1898 8 00

II. Οούίοβδ νβηβίοδ άβδοπρδβπιηΐ 6. ΚΓοΙΙ βΐ Α. ΟΙίνίβπ.

Αοοβάυηΐ ΓΓα^ηιβηΐα ρι'ίηιυηι βάίΐα α ΒοΙΙ, Ουπιοηί:, ΚΓοΙΙ,

ΟΗνίβΓί, 1900 10 00

III. Οοάίβββ ΜβάΐοίΒ.ηβη868 άβδοπρδβΓυηΐ Αβπιγ§αΗυδ ΜαΓ-

ΐίηί βΐ ϋοπιίηίουδ Βαδδί, 1901 3 00

IV. Οοΰίϋβδ ΙίαΙΐοοδ ρΓαβΐβΓ ΠοΓβηΗηοδ, Vβηβΐοδ, ΜβάίοΙα-

ηβηδβδ, Κοπιαηοδ, άβδοηρδβΓυηΐ Βαδδί, Ουπιοηΐ, ΜαΓΐίηί,

ΟΗνίβΓί, 1903 10 00

V. Οοάϊββδ Κοηιίΐηί. ΡαΓδ ρποΓ, αυοΙοπουδ ΡΓαηοίδοο ΒοΙΙ

βΐ ΓΓαποίδοο Ουηιοηΐ, ρΓβΙο ΐΓαάίΐα βδΐ.

VI. Οοάϊοβδ νίηάο&οηβηδβδ άβδοπρδίΐ Ουϋβίπιυδ ΚΓοΙΙ.

1903 . . 5 00

Οππιοηί (ΡΓ&ηζ), Τβχίββ βΙ Μοηηηιβηία βφητέβ τβΙαΐίβ αηχ

ιηι/βΙδτβ$ άβ ΜίΙΙι>·α, ρυοΙίβδ ανβο ιιηβ ίηΐΓοάυοΐίοη οΓί-

ίίςυβ. ϋβυχ νοίυπιβδ ίη-4°, ανβο 509 %υΓβδ άαηδ 1β ΐβχΙβ,

9 ρΙαηοΙιβδ βη ηβΙίοΙγρίβ βΐ 1 ολΓΐβ 90 00

— Ιιββ Μι/β(βι·ββ άβ Μ&Ητα, ίη-8°, 84 ρα^βδ βΐ 1 οαΓΙβ ... 5 00

6αβραΓά (Ο&πιϊί1β), Εββαζ άβ όΗτοηοίοφίβ ρίηάαηηηβ, ίη-8°,

196ρα^ββ 5 00

Μϊοηβί ((2ηει1·1Θδ), ρΓοΓβδδβυΓ ά ΓυηίνβΓδίΐέ άβ Είβ^β. —

ΕβοΗβίί ά'ΙηβοΓίρίίοηβ (/Γβοαηβε ροητ ββτνίτ α ί'έίιιάβ άβ

Ι'ί1%βΐο%Υβ βΙ άβ$ ΙηβΐίίηΙΊοηβ άβ ία Οτβοβ αηοίβηηβ ΪΗβψι'α

ία Οοη<ιηΗβ τοηαίηβ. Ρι'βΙαοβ ραΓ Β. ΗαυδδουϋβΓ, άίΓβο-

ΐβυΓ ά'όΐυάβδ ά ΓΕοοΙβ ρΓαϋαυβ άβδ Ηαυΐβδ Είυάβδ. ΕοΓΐ

νοίυηιβ ίη-8° άβ χχνι-1000 ρα^βδ 20 00

ναη άβη 6ηβγη (δ.), ϋαίαΙορηβ άββ ΜαηηβοήΙβ άβ ία ΒίΜϊο-

ϊΗβααβ τοι/αΙβ άβ Ββί^Ίψΐβ, Τοηιβ ρΓβηιίβΓ (ΕοπΐυΓβ-δαίηίβ

βΐ ΕίίυΓ^ίβ), 1901, ίη-8", χνι-592 ρα^βδ . . 12 00

— Τοπιβ άβυχίβπιβ (ΡαίΓο1ο§ίβ), 1902, ίη-8", νπι-414 ρα^βδ . 12 00







 



 


